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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 1999

ATAS

ATA DA 94 a REUNIAO ORDINARIA, EM 17/11/99
Presidência dos Deputados José Braga, Durval Angelo, Márcio Cunha e

Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1

1
 Fase (Expediente): Ata -

Correspondéncia: Oficios e cartâo - 2a Fase (Grande Expediente):
Apresentacäo de Proposicoes: Projetos de Lei n os 686 e 687/99 -
Requerimentos n

o
s 904 a 909/99 - Requerimento do Deputado Doutor Viana -

Comunicaçoes: Comunicacoes da Comissâo de Turismo e dos Deputados
Cristiano Canëdo e Luiz Tadeu Leite - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Miguel Martini, Marcelo Gonçalves, Sebastiâo Navarro Vieira,
Alberta Bejani e Carlos Pimenta - 2a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura
de tnscriçoes - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicaçöes -
Despacho de Requerimeritos: Requerimento do Deputado Doutor Viana;
deferimento - Questo de ardem; chamada para recomposicão de "quorum";
existéncia de nUmero regimental para a continuacáo dos trabaihos - Questào
de ordem; suspensão e reabertura da reuniãa - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angela - Dilzon Melo - Adelino de

Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira -
Ailton Vilela - Alberta Bejani - Alberta Pinto Coelho - Alvaro Antãnio -
Anibi-Osjo Pinto - Amilcar Martins - Antonio Andrade - Antonio Carlos Andrada
- Antonio Genaro - Antonio Julio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiario Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Eduardo BrandOo - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto -
Elaine Matozinhos - Elbe BrandOo - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio
Avelar - Hely TarqüInio - Irani Barbosa - Ivo José - JoOo Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - Joáo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz
Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Marcia Cunha - Marcia Kangussu - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Pettersen - Rêmolo
Aloise - Ragéria Correia - Sargento Rodrigues - SebastiOo Costa - Sebastiäo



z

Ca
0

E
0
C

00

954
Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abe rtu ra
0 Sr. Presidente (Deputado Márcio Cunha) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniào. Sob a proteçào de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 2 1-Secretário "ad hoc", procede a leitura

da ala da reunião anterior, que é aprovada sem restriçães.
Correspondëncra

- 0 Deputado Joo Paulo, 1 0-Secretário "ad hoc", lé a seguinte
correspondéncia:

OFICIOS
Do Sr. Eparninondas Fulgêncio Neto, Procurador-Geral de Justiça do

Estado, em atencao a requerimento da CPI do IPSM, designando o Sr.
Antonio Sérgio Tonet, Prornotor de Justica, para acompanhar os trabalhos
dessa Comissäo. (- A CPI do IPSM.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, comunicando, em
atencao a requerimento da Comissâo de Fiscalizaçao Financeira (informacão
a respeito de imável objeto de doacão ao MunicIpio de Pecanha), que o
assunto foi encaminhado ao Secretário da Casa Civil e ao Procurador-Geral
do Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 207/99.)

Do Sr. Mauricio Guedes de Mello, Secretário de Transportes e Obras
Püblicas, informando, em atenção a requerimento do Deputado Gil Pereira
(inclusão do asfaltamento do trecho de estrada que liga a BR-135 ao
MunicIpio de Patis no piano de obras do Governo), que foi assinado convênio
corn vistas a execução das obras de meihoramento no citado trecho. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 217/99.)

Do Sr. AntOnio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, prestando
inforrnaçOes relativas ao Requerirnento n o 421/99, em que se solicita
alteração do itinerário urbano das linhas rodoviárias intermunicipais no
Municiplo de Ouro Branco. (- Anexe-se ao Req uerimento n° 421/99.)

Do Sr. Eloi Fernández y Fernández, Diretor da Agência Nacional do
PetrOleo - ANP -, informando, em atençao a requerimento da Comissão de
Defesa do Consumidor (providências quanto a vazamento de combustive]
ocorrido no MunicIpio de Montes Claros), que não é atribuição desse Orgão
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aplicar sancOes em situacOes como essa e que o assunto foi encaminhado a
Fundacão de Engenharia do Meio Ambiente de Minas Gerais para as
providências cabIveis. (- Anexe-se ao Requerimento n° 597/99.)

Do Sr. José Lopes da Silva, Prefeito Municipal de Piedade de Caratinga,
apresentando projeto para agilizar o processo de desapropriação de areas
destinadas a implantacão dos programas que menciona. (- A Comissão de
Meio Ambiente.)

Do Sr. Geraldo Thadeu P. dos Santos, Prefeito Municipal de Pocos de
Caldas, encaminhando o quadro informativo das obras paralisadas no
municipio. (- A Comissão Especial das Obras Municipais.)

Da Sra. Tânia Regina Soares Machado, Promotora de Justica da infância e
da Juventude da Comarca de Belo Horizonte, comunicando que, por ato do
Procurador-Geral de Justica do Estado, foram nomeados os Promotores de
Justica Eduardo Henrique Soares Machado e Lucas Rolla, respectivamente,
titular e suplente da Comissão Estadual de Defesa dos Direitos da Infância e
da Juventude. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Tarcisio Iran Rego, Presidente da Câmara Municipal de Montes
Claros, solicitando, em atenção a requerimento do Vereador José Hélio
Guimarães Carvalho, aprovado por essa Casa legisiativa, apoio a aprovacão
da Proposta de Emenda a Constituicão n° 24/99. (- Anexe-se a Proposta de
Emenda a Constituicão n o 24199.)

Da Sra. Marcia Machado Teixeira, substituta do Superintendente Regional
da CODEVASF-P SR encaminhando cópia do convênio que esse órgão
firmou corn a Fundacão Educaciona! de Montes Claros. (- A Comissão de
Fiscalizaçâo Financeira.)

CARTAO
Do Cel. Wellington Lauria, Comandante do 55 0 Batalhão de Infantaria do

Exército, agradecendo convite para a audiência pUblica destinada a discutir a
dotação de recursos a UEMG e a UNIMONTES. (- Anexe-se a Proposta de
Emenda a Constituição n° 24/99.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacäo de Proposiçoes

0 Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - 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 686/99

Declara de utilidade pOblica a Associacão Comunitária AntOnio Madeira de
Santo AntOnio do Aventureiro - ACAM -, corn sede no MunicIpio de Santo
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Antonio do Aventureiro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçào Comunitária

Antãnio Madeira de Santo Antonio do Aventureiro - ACAM -, corn sede no
MunicIpio de Santo Antonio do Aventureiro.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 31 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, 16 de novembro de 1999.
Maria Olivia
Justificacao: A Associaçao Comunitária AntOnio Madeira de Santo Antonio

do Aventureiro, fundada em 11/6/96, é uma sociedade civil sem fins
lucrativos. Seu objetivo é prestar assisténcia social a comunidade local,
conclamando as moradores a se unir em tomb da agremia(Ao, de modo a
conferir-Ihe qualidade representativa. Também assume como sua
responsabilidade cuidar da infra-estrutura sanitária da localidade, zelando
pelos serviços de abastecimento de água, esgoto sanitário, drenagem pluvial,
limpeza urbana e controle de vetores. Presta, ainda, outros servicos a
comunidade, coordenando todos as programas de assisténcia social e
realizando a transporte de doentes.

Finalmente, a entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de
utilidade pCiblica, razão pela qual esperamos e contarnos corn a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 687/99
Declara de utilidade pCiblica a Grupo Assistencial de Mulheres Maria Pereira

da Silva, corn sede no Municipio de Ipatinga.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pOblica a Grupo Assistencial de

Mulheres Maria Pereira da Silva, corn sede no MunicIplo de Ipatinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 17 de novembro de 1999.
Ivo José
Justificação: 0 Grupo Assistencial de Muiheres Maria Pereira da Silva é

uma entidade civil sem fins lucrativos, tern como objetivos primordiais
promover a forrnacão da mulher em busca de seu espaço de organização na
sociedade, prestar assisténcia material, abrigar filhos de mäes que trabalham
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e menores carentes abandonados, além de proporcionar, par todos as rneios
legais e humanitários, a sua protecao, mediante atendimento em regime de
creche.

Portanto, julgamos procedente que esta Casa acoiha a reivindicaçao da
entidade ao tItulo de utilidade pOblica, parque, de fato, exerce esse papel.

- Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justica, para exarne prelirninar,
e do Trabaiho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento lnterno.

REQUERIMENTOS
NO 904/99, do Deputado Amilcar Martins, solicitando seja consignado nos

anais da Casa voto de congratulacOes corn a cidade de Santo Antonio do
Monte par seu 124° aniversário de emancipaçOo politico-administrativa. (- A
Comissão de Assuntos Municipais.)

NO 905/99, dos Deputados Dalrno Ribeiro Silva e Eduardo Daladier,
solicitando seja consignado nos anais da Casa voto de congratulaçOes corn a
Companhia São Geraldo de Viacão pelo transcurso de seu cinqüentenário. (-
A Comissão de Transporte.)

NO 906/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulacoes corn a populacão do Municipio de Reduto
pelas comemoracOes de trés anos de ernancipação politico-administrativa do
municIpio. (- A ComissOo de Assuntos Municipais.)

NO 907/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulaçOes corn o Sr. Angelo Oswaldo de Araüjo Santos
por levar nossa cultura barroca para alérn das fronteiras de Minas e do Brasil.

NO 908/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulaçOes corn as Monjas do Mosteiro Nossa Senhora
das Gracas pelas cornemoraçOes de seu cinqUentenário. (- Distribuidos a
Comissão de Educacão.)

NO 909/99, da Comissão de Meio Ambiente, solicitando seja remetido ofIcio
ao Procurador-Geral de Justiça corn vistas a que determine a FEAM e ao
IBAMA urna revisão do processo de licenciarnento ambiental da Usina de
Itapebi. (- A Corn issão de Meio Am biente.)

- F também encarninhado Mesa requerimento do Deputado Doutor Viana.
Cornunicaçöes

- São tarnbém encaminhadas 	 Mesa comunicacOes da Comissão de
Turisrno e dos Deputados Cristiano CanOdo e Luiz Tadeu Leite.

Oradores inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, demais
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pessoas que nos acompanham, amanhã, as 16 horas, haverá, segundo o
Secretário da Administraçäo Sávio Souza Cruz, a iltima reuno para a
apresentacao de uma proposta alternativa para a Previdéncia Social dos
Servidores Piblicos do Estado.

Corn muita honra, fui indicado pela Presidéncia e designado ern urn decreto
do Governador para ser o representante da Assembléla Legislativa. Urn grupo
de trabaiho foi constituido e pudernos coordená-lo. Nesta data, Sr.
Presidente, estamos encaminhando urn oficio corn o seguinte teor: (- Lé:)

"Exmo. Sr. Presidente, Deputado Anderson Adauto, Os nossos cordials
cumprimentos. Na qualidade de representante da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais na Comissão Especial da Previdéncia, conforme o
disposto no Decreto Estadual n o 40.286, de 10 de marco de 1998, encaminho
a V. Exa. a proposta final resultante de nossos trabaihos, na forma do Anexo
I, que apresentaremos na reuniäo convocada para o dia 18 do corrente, pelo
Sr. Secretário de Estado dos Recursos Hurnanos e Administraçao. Na
oportunidade, aproveitamos para renovar protesto de estima e consideração".

Gostaria de dar a conhecer aos nobres pares e a Presidência desta Casa o
documento que estarernos levando para a reuniäo de amanhã.

Sabemos que a previdéncia - quer seja a dos celetistas, quer seja a
previdéncia pUblica - passa por graves problernas no Brasil. Podemos ate
dizer que outros paises como 0 Japão, os Estados Unidos, o Canada e a
Franca, vivem o mesmo grave problema de como solucionar a questao da
previdência. Gostaria de ler este documento, corn algumas consideraçoes,
sobre o que iremos apresentar. (- Lé:)

"A previdéncia social é tema bastante complexo, rnas de fundamental
importância para a estabilidade das instituiçöes politicas, para a paz social e,
ate mesmo, para o crescimento da economia. Em nosso Pals, os graves
problemas do setor indicam a preméncia da adoçao de medidas que possam,
senão solucionar de imediato a crise, pelo menos dar inIcio a urn processo de
implantaçâo de urn novo modelo de seguridade social.

Esse novo modelo, entretanto, deve levar em conta que benefIcios
previdenciários injustos e insuficientes excluem o inativo e o pensionista do
convivio social e do mercado consumidor, ao passo que o aumento de
recursos na economia eleva 0 nIvel de producâo, faz crescer o nümero de
empregos e aumenta a arrecadaçâo de tributos. Entao, o desaflo corn que
deparamos e o de conciliar o custeio corn os benefIcios. 0 Estado de Minas
Gerais - corno de resto quase todos os demais Estados da Federação - já ha
bastante tempo sente os efeitos do descompasso das normas relativas a
previdéncia social. A Constituiçao Federal de 1988 foi quase utópica ao dispor

959
sobre os benefIcios sem a correspondente preocupacão corn o custeio.

A Emenda Constitucional n° 20 e a legislacâo infraconstitucional deja
decorrente trouxeram rnodificaçöes sensiveis no que tange a previdéncia
social do servidor püblico. Uma das inovacöes da reforma constitucional foi a
autorizaçào para que os entes estatais, em adicao aos recursos dos
respectivos tesou ros, constituarn fu ndos integrados pelos recursos
provenientes de contribuiçôes e por bens, direitos e ativos de qualquer
natureza, para o pagamento de benefIcios previdenciários.

Para a capitalização de tais fundos, os entes estatais poderão utilizar
recursos provenientes da privatizaçao de empresas estatais, das concessöes
de servicos püblicos e de ativos não operacionais, bern como do que for
recebido em decorrência da compensação financeira de que trata o § 9° do
art. 201 da Constituicao da Rept:iblica. 0 aporte inicial de recursos, segundo a
Portaria MPAS n° 4.992198, deve ser da ordern de 7%, no minimo, do valor
total da despesa corn o pessoal civil e militar, ativo e inativo, e corn os
pensionistas no ano imediatamente anterior.

Corn a constituicâo dos fundos, os entes estatais teräo mais condicoes de
se adequarern aos limites que Ihes sao impostos quanto a sua contribuicão
para os regimes próprios de previdência de seus servidores, isto é, a
contribuição do ente estatal näo pode ser superior ao dobro da contribuicao
do segurado, e a despesa liquida corn inativos e pensionistas não pode ser
superior a 12% da respectiva receita corrente lIquida.

A Lei Federal n° 9.717, de 28/11/98, estabelece normas para o
funcionamento dos fundos de previdéncia, visando, alérn de urn major
controle, ao resguardo de seus recursos, que não poderão ser utilizados para
outros fins que näo os previdenciários.

Além disso, a existéncia de conta do fundo distinta da conta do Tesouro da
unidade federativa exigira major atençáo para corn o equillbrio financeiro do
próprio fundo e o respeito aos cálculos atuariais.

A implantaçáo de urn fundo previdenciário para os servidores piblicos do
Estado de Minas Gerais, dentro dos moldes previstos, é medida que nos
parece a mais adequada. Por outro lado, reconhecernos ser tarefa complexa
a criação de tal fundo, tendo-se em vista que envolve pelos menos quatro
areas de trabalho: a) juridica - para adequaçào e elaboracäo das leis e
regulamentaçao do regime próprio; b) organizacional - para organizacão do
banco de dados e cadastramento dos servidores, para elaboraçäo de projeto
de estrutura organizacional do fundo, para o estabelecimento de pIanos
previdenciarios; c) financeira - para levantarnento da situacão patrimonial do
Estado e do IPSEMG e para estudos e propostas de alternativas para 0
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aporte de recursos; d) atuarial - para elaboraçäo dos cálculos atuariais.

Nesse passo, a criaçâo do fundo deve obedecer a determinadas etapas,
que seriam, basicamente, as seguintes: A) Primeira etapa: a) constituiço de
urn grupo de trabalho especialrnente para tratar da criaçâo do fundo; b)
elaboração e análise do cadastro dos servidores pUblicos do Estado; c)
elabora(;ão dos cálculos atuariais; d) estudo das possibilidades de
capitalizaçao do fundo; e) definiçäo da natureza juridica da instituição gestora
do fundo; f) definiçâo dos beneficios previdenciários. B) Segunda etapa: a)
elaboraçao de projeto de lei para criaçâo do fundo; b) aprovaçäo do projeto;
c) divulgaçao da lei; d) elaboraçâo do estatuto e do regulamento do fundo; e)
irnplantaçao do fundo; f) absorçäo gradual dos segurados.

Vale lembrar que se encontra na dependéncia de decisâo judicial definição
quanto a inconstitucionalidacie do § 13 do art. 40 da Constituiçao da
Repiblica, acrescentado pela Emenda Constitucional n o 20. Do desate da
questäo resultará a definiçao do universo dos segurados do regime prOprio do
Estado, ou seja, se apenas os titulares de cargo de provirnento efetivo serão
os segurados ou se os demais servidores p6blicos serão nele incluidos,
aplicando-se-lhes as regras do regime geral de previdência social.

E consenso entre os especialistas que o regime de repartiçâo simples não é
viável e vem enfrentando crises no mundo inteiro. 0 regime de repartiçâo
simples é quando os funcionários da ativa pagam para que as inativos gozern
dos seus beneficios. E também chamado de pacto de geraçao. Esse regime
ja não funciona mais no mundo inteiro. 0 aumento das contribuiçoes tern-se
mostrado insuficiente para cobrir as deficits do sistema, além de ser um
incentivo para a evasào dos contribuintes. Portanto, é absolutamente correto
que a fundo trabalhe em regime de capitalizaçäo, mas, para que pudesse
absorver de imediato toda a massa de inativos e pensionistas do Estado,
necessitaria de urn enorme aporte de recursos iniciais, de urn grande funding'
de partida.

Considerando-se que o Estado não tern condiçaes de aportar tao grande
volume de recursos para a previdência, o fundo deve assumir de irnediato
apenas o pagamento dos beneficios que vierern a ser concedidos após sua
criação.

Quanto aos proventos dos atuais inativos e as pensöes, seriam eles,
paulatinamente, transferidos para o fundo, na proporçao de 10% do volume
total por ano, a partir do quinto ano de sua criaçâo. Dessa forma, ao final de
15 anos, o Tesouro estaria totalrnente desobrigado do pagamento dos
benefIcios previdenciários, sendo que, desde a criação do fundo, haveria urn
decréscimo das obrigaçaes do Tesouro, porque nào seriam agregados novas
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benefiCiáriOS e haveria a natural saIda dos outros.

Par tudo isso, consideramos que a criacão de urn fundo de previdéncia nos
moldes aqui sugeridos seria urn passo decisivo para a solucão dos grandes
problemas que ora enfrentamos."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de ler a art. 13, que diz a seguinte:
"Ao servidor ocupante exciusivamente de cargo em comissão, declarado em
lei de livre norneaçào e exoneraçäo, bern corno de outro cargo temporário, ou
de emprego püblico, aplica-se o regime geral de previdéncia social".

0 que querernos trazer para conhecimento dos nobres pares desta Casa é,
primeiro, a preocupacáo de que este Governo queira, de fato, resolver o
problema previdenciário do Estado de Minas Gerais.

A segunda questâo é que esse é urn assunto complexo que precisa
realmente que a ente pUblico, no caso, a Governo do Estado de Minas
Gerais, debruce-se sobre ele na busca da soluçäa, porque quem tern a
responsabilidade, a dever de encontrar uma solucâo, ou pelo menos de
apresentar urna propasta, e a Sr. Governadar Itarnar Franca. Cabe a esta
Casa contribuir, aprimorar, aperfeiçoar, depois de ouvir toda a sociedade, por
intermédio dos representantes de classe.

Entáo, queremos dizer que esta Casa, por rneio da nossa comissão, está
apresentando as linhas básicas por onde passa, certamente, a solucão desse
problema. Estarernos presentes na reunião de amanhã, porque foi a primeira
reunião rnarcada corn antecedência suficiente para que pudéssernos estar
presentes. E estaremos levando nossa proposta para discussao, e,
certarnente, se houver uma proposta concreta do Governo do Estado de
Minas Gerais, nos, nesta Casa, estarernos discutindo para aperfeiçoa-la. Mas,
desde ja, estarnos levando a nossa colaboracão. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Marcelo Gonçalves.
0 Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, püblico das galerias, membros da irnprensa, é corn grande
preocupação que lemos hoje, no jamal, que rnenores foram libertados após
rebeliáo em Sete Lagoas, na CIA, precisamente.

Nás, que fazemos parte da Comissão de Direitos Hurnanas, sabernos que,
par si so, ela tern uma farna que nâo procede, a de defender marginais,
defender presos, mas não é bern essa a funçáo cia Comissäo de Direitos
Humanos. Ela quer apenas que se faça justica. Nâo vejo justiça no que
estarnpam as manchetes dos jarnais de hoje, que dizem que Os internos da
ala aberta foram libertados e entregues a seus pais. Penso que issa abre urn
precedente muito grave em nosso Estado. For qué? Parque amanhã urn
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desses individuos pode assaltar, furtar e saber que não vai haver
conseqüência nenhuma para ele, porque, infelizmente, o Estado não tern
onde colocá-los.

Acho que deveria haver mais seriedade, principalmente por parte do Juiz da
lnfância e da Juventude de Sete Lagoas, que abriu urn precedente grave em
nosso Estado.

O jovem que morreu na rebel ião já havia sido preso por furto e estava preso
por homicidio. Existem jovens de 16 ou 17 anos corn mais de 12
assassinatos. Temos consciência disso. Não adianta taparmos o sol corn a
peneira. Deverlamos fazer uma politica séria, uma politica competente. Esses
jovens, que já mataram mais de dez pessoas, tern que ter urn lugar, tern que
ser presos. Não podem ser tratados como jovens adolescentes. Eles podem
tirar vidas e não podem pagar pelos seus atos. Apesar de ser da Comissão
de Dlreitos Humanos, sou contra isso. Tern que haver justiça para todos.
Esses jovens tern que ser condenados. 0 Glaysson, que pagou a rebelião
corn a vida, não era nenhurn santo; já tinha roubado e rnatado.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte)* - Caro Deputado Marcelo
Goncalves, lamento o episódio ocorrido em Sete Lagoas, que não é diferente
do que acontece no resto do Brasil. Tudo o que é noticiado vira moda neste
Pals. Rebelião em centros de reeducação virou moda. Não queremos dizer
que centro de reeducação seja algo exemplar, que tenha condiçoes de
reeducar. Os centros de reeducação neste Pals são universidades para
bandidos. Os adolescentes fazern pOs-graduação em banditismo,
especializam-se em banditisrno, para serem jogados de volta na sociedade
contra o cidadão de bern, que não tern os direitos humanos e as garantias
fundamentais defend idas pelo Estado.

Eu sO queria fazer urn depoimento e dizer que conheco o Deputado Luiz
Tadeu Leite ha rnuito tempo, homem de bern, que governou Montes Claros.
Foi Deputado Federal e urn excelente colega, que não merecia sair da forma
corno está saindo, em hipótese alguma. Acho que o Governo do Estado não
tern dado condicöes ao Juizado de Menores nern a Secretaria de Justica nern
a Secretaria da Segurança POblica, e quer fazer rolar cabeças, quando a
incompetOncia não e do Secretário. 0 Governador tern que fazer mea-culpa.
Não adianta ir varrendo companheiros de primeira hora que estiveram ao seu
lado. Se houve alguma fundarnentacao politica do Norte de Minas, foi em
função do grande lider que é o Tadeu Leite. Acho que o Governo faz rnais
uma grande besteira nesse momento. 0 Secretário Tadeu Leite, Deputado,
companheiro nosso nesta Casa, não merecia a salda desonrosa que está
tendo. 0 Governo tern condicOes de fazer as coisas. 0 Governo tern jogado
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dinheiro fora para privilegiar apaniguados. 0 Governo do Dr. Itamar Franco
não é diferente dos outros Governos. Não tern dinheiro para fazer cadeia para
menor, mas teve dinheiro para fazer o equivalente a 10km de estrada de
asfalto dentro do Parque da Gameleira para beneficiar urn grupelho de flihos
de politicos que queriam fazer ali o Carnabelö. Fizeram urn contrato de cinco
anos corn o Carnabelô, gastaram-se rnais de R$2.000.000,00, quando, corn
esse valor poderia se estar resolvendo 0 problerna do menor em Minas
Gerais. Falar que não ha dinheiro é rnentira. Existe dinheiro. Existe dinheiro
na caixinha do DER-MG e nas outras caixinhas espaihadas por esse Governo
afora, que viraram caixinhas-pretas, protegidas pelo Governo do Estado.
Desculpe ter ocupado o seu tempo, rnas não poderia dexar de falar,
principalrnente pelo grande companheiro que é o Tadeu Leite, massacrado
nesta hora por ingeréncia e por falta de determinação do Governo do Estado.
Muito obrigado.

0 Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeco as palavras do nobre Deputado
Irani Barbosa. Como eu estava dizendo, acho que deveria haver uma triagem
realmente séria. Existem adolescentes que apenas furtaram e que tern de ser
separados daqueles que cornprovadarnente são homicidas. Existe 16 urn
rapaz de 17 anos corn 12 hornicidios. E preciso haver uma triagem. Acredito
neste Governo. Acredito que isso possa mudar. Não acredito que essa
rebelião, de forma alguma, tenha sido a causa da saida do Deputado Tadeu
Leite. Acompanhei esse Deputado em DivinOpolis, visitando a penitenciária,
onde Os detentos fazem urn trabalho magnifico, trabalhando, produzindo em
prol de sua familia e de sua sociedade.

Penso que deve haver uma politica mais séria em relacão a isso. E preciso
separar os detentos que são rnais perigosos dos que apenas roubaram. Eles
não podem ficar na mesma cela, no mesmo alojamento. E pena que a
rebeliao tenha virado moda neste Pals. Acredito neste Governo, e precisamos
acreditar, para ter uma Minas melhor.

Agora vamos falar de uma grande esperança, de uma grande alegria que
vive a cidade de Pedro Leopoldo, precisamente Lagoa de Santo Antonio, que,
ha mais de 18 anos, esperava a escola estadual. Esse distrito de Pedro
Leopoldo, Lagoa de Santo Antonio, nao tinha escola para seus adolescentes,
para seusjovens, e, após 18 anos de luta, de bataiha, no dia 19 prOximo, sera
Iflaugurada a Escola Estadual Magno Claret, pelo competente Secretário da
Educacao, Murllio Hingel. Competente por qué? Porque é urn Secretario que
tern batalhado, que tern urna visão da educacão, que tern urna visão
ad ministrativa e está sabendo levar a educacão corno ela deveria ter sido
Sempre levada em nosso Estado.
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Quero parabenizar, mais uma vez, o Secretário da Educação, Murilio

Hingel. No dia 19 estarernos juntos, inaugurando a Escola Magno Claret, que
atingirá uma comunidade de mais de 60% da populaçâo de Pedro Leopoldo.

Mais uma vez, Sr. Presidente, quero agradecer o apoio de todos os colegas
pela aprovaçào de meu projeto na semana passada, que inclui Capim Branco
e Matozinhos na Regiâo Metropolitana de Belo Horizonte. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisào do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, na

oportunidade, estou apresentando, Para apreciaço desta Assembléia
Legislativa, uma proposta de emenda a Constituiçao, vazada nos seguintes
termos. (- Lê:)

"Art.1 0 - Inclua-se, no art. 21 da Constituiçâo do Estado de Minas Gerais, o
seguinte parágrafo:

§ 50 - Findo o prazo de validade do concurso e de sua prorrogação, as
aprovados que nao tiverern sido empossados serâo norneados e tomarão
posse de acordo corn a previsao de vagas do edital.

Art. 20 - Essa emenda a Constituição entra em vigor na data de sua
publicaçäo".

Sr. Presidente, trata-se de ver aperfeiçoada a exigéncia constitucional que
obriga o Estado a realizar concurso Para contratar as seus servidores. Pela
Constituiçào Estadual e pela Federal, so existe uma porta de ingresso no
servico pUblico, que é a concurso.

Apresento essa emenda, acampanhada da seguinte justificaçâo. (.- Lé:)
"A publicaçao de edital de abertura de concurso pUblico gera grande

expectativa Para as que por ele se interessarn. Fixado o nümero de vagas,
estabelece-se Para as classificados a esperança de serern charnados,
nomeados e ernpossados.

A Constituiçao do Estado, em seu art. 21, fixa o prazo de validade dos
concursos püblicos em ate dois anos, prorrogável uma vez por igual perlodo.
Cantudo, a prOpra Constituiçâo não assegura nenhuma obrigaçao do poder
pCjblico em proceder a nomeaçâo dos aprovados, consoante a nUmero de
vagas fixadas no edital. Por conseguinte, nenhum direito resta ao candidato
que, aprovado, deixar de ser nomeado, uma vez vencido a prazo de validade
do concurso e de sua prorrogação, a nâo ser aguardar outro concurso.

Assim sendo, justifica-se plenamente essa praposta de emenda a
Constituiçao, cujo objetivo é a de fazer corn que a Estado proceda a
nomeaçâo dos concursados ate o limite das vagas previstas no edital de
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concurso.

Esperamas contar corn a apoio dos nabres pares a essa justa causa".
Vivemos urna dernocracia. Estarnos construindo uma dernocracia. Sernpre

diga e repito que democracia nâo é urn processo pronto e acabado. Não se
vive num regime, corn excecão do absolutista, plenamente, como nào se vive
demacracia plena.

Essa análise foi feita no livro "SIstoles e Diástoles da PolItica Brasileira",
escrito pelo Gal. Golbery do Couto e Silva, fundador da Escola Superior de
Guerra e Ministro da Casa Civil dos Governos Geisel e Figueiredo. Escreveu
esse livro fazendo uma análise - acredito - da observação prática de que,
rnesmo nos governos militares, por mais forte, por mais pader que tenha a
Presidente da Repüblica, no regime forte, rnilitar, tinha que dividir a pader corn
outros Generais.

Sempre a rei absoluto tern que dividir a poder corn alguém. Não é
sirnplesrnente a sua vontade que estabelece urn estado tirano, absolutista. Na
democracia, tarnbém, não ha urn processo acabada. Conquistado urn espaco
dernocrático, a sociedade aspira a novas canquistas e, a cada dia, vai
construindo a democracia. Talvez por vIcias culturais de urn Pals colonizado
ha tanto tempo e que, corn excecão de breves perlodos de tranquilidade,
lutou por rnais espaco nos tempos do Impéria - ha cento e poucos anos de
Repüblica -, vivemas essas sIstoles e diástoles, perladas de compressäo
polItica e perlodos de distensâo, de construção da democracia.

Saimos, faz pouco tempo, de urn perlado de regime militar, autaritário, que
se estabeleceu no Brasil par mais de 20 anas. Talvez par issa tenharnos
Perdido a sentido da construcäo da demacracia. Mas, muitas vezes,
cantribuirnas e tolerarnos urn Estada tirana, urn Estada que abusa de seus
cidadãas.

Essa proposta que apresento é canstrução de dernacracia, é
aprirnararnento de dernocracia, e procurar, par forca da inserção na nossa
Constituiçao Estadual, lirnite aa poder de a Estado abusar do cidadäo mineiro.

Nãa tern cabimento. Não se concebe talerar que a Estado levante a nümero
de vagas de funcianários que precisa, abra urn concurso püblico, realize-a,
publique a relacâa e a classificacão dos aprovados e, depois, sirnplesrnente,
desconheça esse ato de realização do concursa.

A Canstituiçäo quis dizer que a porta de entrada Para a serviço püblica é a
Concurso püblica. 0 Estado de Minas, hoje, tern mais de 120 mil professores
na Secretaria da Educacàa contratados sern concurso ptiblica, tendo uma
infinidade desses contratados prestado concurso e se classificado. Par que
nãa as nomear? For que abusar do cidadäo mineira que acreditou no Estado,
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que se candidatou ao concurso püblico, que foi aprovado? 0 Estado
simplesmente desconhece a expectahva que Ihe gera direitos e obrigacöes
pelo ato que praticou.

Mais de 120 mil professores são contratados no Estado, que renova, a cada
ano, talvez por medida de economia, esses contratos. Vence o contrato em
dezembro e é renovado em fevereiro ou marco, para não pagar férias, não
pagar décimo-terceiro e quejandos, que são direitos do servidor.

Ha pouco tempo - ten ho a data de 11 de agosto -, apresentei nesta Casa
urn requerimento, mas, ate agora, não mereci resposta.

- Lê requerimento em que solicita seja enviado ofIcio ao Sr. Secretário da
Segurança PCjblica consultando-o sobre quando seräo feitas as norneaçöes
dos detetives aprovados em concurso pCiblico realizado em 1998, para
provimento de vagas de Poilcia Civil.

Nesse, o abuso foi maior, porque a Estado convocou as aprovados em
concurso para rninistrar-Ihes um curso de PolIcia Civil. Os aprovados fizeram
urn curso de seis meses, na Academia de Policia Civil. Foram aprovados em
concurso e chamados para fazer o curso. Muitos deixararn o emprego para
atender ao chamamento do Estado, a fim de passarern seis meses de sua
vida fazendo o curso, exigéncia prévia para a nomeação. Simplesmente, a
Estado desconheceu que os havia chamado para a realizacâo do curso, que
havia reconhecido a sua aprovaçâo em concurso. E não as nomeou. Ate
agora nào ternos nem resposta ao requerimento que apresentamos para
saber quando ocorrerão essas nomeaçães. Cada urn dos Srs. Deputados já
deve ter recebido muito mais de urna solicitação de Professor P1 concursado,
do Estado, que não foi norneado. E uma falta de respeito do Estado para corn
o cidadào mineiro, que nele acredita. E a democracia, que queremos
construir, exige que a Estado imponha seu respeito perante a cidadão. 0
Estado tern que ser respeitado para que possarnos viver realmente urna
dernocracia dentro da ordem, sob a egide da lei. Quando a Estado se
desmoraliza, não rnerece o respeito do cidadão, não estamos construindo
democracia; estarnos aviltando aquilo que entendemos e que queremos que
seja urn Estado democrático. For isso, na tentativa de construir democracia,
de aprimarar a exigéncia constitucional, é que apresentei essa proposta de
ernenda a Constituiçao. E muito simples, é Iógico, e, apenas, uma questão de
respeito a fato de que o Estado, antes de realizar urn concurso püblico, faça a
levantamento das vagas disponiveis, publicando a nümero delas. Existem "x"
vagas. 0 concurso está sendo realizado para a provimento de 120 mil vagas
de professor na rede estadual de ensino. Feito a concurso, a Estado tern dois
anos para norneá-los, prazo prorrogável por mais dois. 0 que estamos
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propondo? Vencidos as quatro anos, o Estado fica obrigado a nomear as
aprovados em concurso, de acordo corn o nürnero de vagas estabelecidas,
ha quatro anos, no edital. Quatro anos é urn born tempo para o Estado enrolar
aquele que nele acreditou e quis entrar para a servico pUblico pelo caminho
correto, por via de concurso püblico. Essa é a proposta que apresento a
apreciaçào desta Casa, e espero merecer a aprovação dos nobres pares, dos
Srs. Deputados, para que possamos, num esforço conjunto, ajudar a construir
uma verdadeira demacracia no nosso Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Alberto Bejani.
• Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,

amigos da irnprensa, amigos que estão no Plenária e em casa, gostaria de ler
uma correspondéncia enviada a Presidéncia desta Casa, ao Deputado
Anderson Adauto, pelo Chefe do DETRAN de Minas Gerais, Sr. Ronaldo
Jaques Camargos Cunha. Ele diz a seguinte, no Oficio n° 13.606: (- Lé:) "Sr.
Presidente, corn a honra de me dirigir a V. Exa., eu a faca para repudiar as
declaracoes do Deputado Alberto Bejani, Vice-Fresidente da CPI das
Carteiras...... Primeiro erro, Sr. Ronaldo: é a CPI do DETRAIN, e não das
carteiras. "...publicadas em jornais de grande circulacão do nosso Estado.
InconcebIvel aceitar que a DETRAN é uma bagunça generalizada e urna
casa-de-mãe-joana.....Sr. Ronaldo, Ierei trechos da carta, respondendo ao
senhor. Quern fez a calocação de "bagunça generalizada" foi o Tribunal de
Contas, que esteve no DETRAN para fazer uma auditoria e, sern terminá-la,
declarou, em seu relatório final, assinado pelo Presidente do Tribunal de
Contas de Minas Gerais: "0 DETRAN-MG é uma bagunca generalizada".
Então, essa frase não e de minha autaria, Sr. Ronaldo, mas do Tribunal de
Contas, e eu, cam todo a respeito a sua pessaa, assino embaixo do que a
Tribunal de Contas diz, porque acompanhamos durante meses a bagunca
generalizada do DETRAIN de Minas Gerais. '...de quern sabe, par
conhecimento próprio, ser possivel a obtencão de renovacão de habilitacão
em menos de uma hora, quando, em qualquer DETRAN do Pais, esse serviço
não demoraria menos de trés horas".

E verdade. No relatório final, eu estava corn as Deputados João Leite,
Presidente dessa CPI, e Ivo José, relator, e a Sr. Ronaida me perguntou se
minha carteira era a nova ou a antiga, e eu disse: "Não sei, minha carteira foi
renovada ha trés anos". Ele me pediu a carteira, e, antes de terminar nasso
trabalho, chegau uma carteira nova para mim, trocada. Agradeça, Sr.
Ranaldo, mas nãa pedi que trocasse minha carteira, foi a senhar que me
pediu a carteira, e eu Ihe entreguei, evidentemente, cam tados as exames



rA

U

E
0

CD0

968
feitos.

Ele diz também que "näo se ignora que o DETRAN-MG, como qualquer
Orgão da administração, tern problenias, mas não creio que as referéncias
feitas pelo Deputado constituam, inclusive par seu incomum estilo,
contribuicâo algurna para o desejável aperfeiçoamento da instituicão". Meu
estilo incomum é que náo sou homem de duas personalidades, Sr. Ronaldo,
tenho uma so. o Governo mandou matéria importante, votei a favor, sern ir Ia
para pedir, pelo menos, que me atendessem corn urn carrinho de mao. Não
preciso de trocas para atender ao que e importante para Minas. Tenho
personalidade e, acima de tudo, consciéncia do que faco. Assim como tenho
consciência para dizer ao senhor que, se a DETRAN de Minas Gerais é tao
certinho, por que o senhor está fazendo de tudo, junto corn o Secretário da
Seguranca POblica, para que não venha a Minas Gerais o DENATRAN, a fim
de fiscalizar o DETRAN-MG? Par que o senhor e a Secretário não vão para a
imprensa, ao contrário do que foi feito, e dizem para Minas Gerais: a
DETRAN está corn as portas, as gavetas e as cofres abertos para a
DENATRAN fazer a que quiser, porque ternos corisciéncia de que está limpo,
sern nenhurna dificuldade para explicar qualquer docurnento que encontrern.
Por que nâo se faz isso, Sr. Ronaldo? Par que o senhor e o Secretário da
Segurança POblica estäo, a todo a momento, declarando a imprensa que
faräo de tudo para o DENATRAN não vir a Minas? Se o DETRAN é honesto e
sinônirno de igreja, por que nao deixam que a DENATRAN venha aqui, sern
nenhuma articuiacao politica em Brasilia? Tern rnedo de qué? De
encantrarem rornbo no DETRAN de Minas Gerais, coma no DETRAN do Rio
Grande do Sul, que se tornau autarquia, fatura urn superávit de mais de
R$400.000.000,00 por més, e a de Minas não chega a R$40.000.000,00?
Algo está errado, Sr. Ronaldo?

Nâo admito que a senhor mande-me esse ofIcio atrevido. Através da
Presidência desta Casa, estau respondendo-Ihe a altura. A minha casa está
aberta para quem quiser averiguar. As portas e as gavetas estão abertas.
Espero que faca a mesmo no DETR.AN, para que tenhamos orgulha desse
Orgao. Ha pessoas honestas 10 Claro que sirn, rnas a sua posiçâo deixa
düvidas. Alias, a sua preocupaçao tern algum fundarnento, corn certeza.

0 Deputado Joäo Leite (em aparte) - Deputado Alberta Bejani, concordo
corn o que V. Exa. disse, larnentando mais urn ataque do DETRAN e da
Secretaria da Segurança POblica, que vern organizando pela Estado. Já
ternos informaçoes de alguns Vereadores que acornpanharam a trabaiho da
CPI e que nâo concordarn. Por exemplo, em Caratinga, levararn ate o Padre.
Os Vereadores reuniram-se corn o Delegado, para que mandem urn ofIcio a
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Assembléia Legislativa, manifestando-se contra a privatizacão do DETRAN.
Essa é a rnensagem que estao passando pelo Estado. Em Patos de Minas,
fizeram uma reunião e estäo elaborando urn docurnento a ser enviado a
Assembléia Legislativa, para que a DETRAN perrnaneca corn a PolIcia Civil e
corn a Secretaria da Seguranca PUblica. Estão fazendo isso e não
conseguem responder as questôes expostas pela Tribunal de Contas do
Estada. Nern me refiro as que expusernos aqui, porque ouvimos rnotoristas
habilitados pelo DETRAN que sequer conseguem ler a manchete de urn
jornal. Em rnomento algurn, conseguimos acompanhar as responsáveis,
porque nâo explicararn a razão de a DETRAN isentar pessoas de taxas, sem
acompanharnento de urn processo formal, dizendo: fulano de tal está sendo
isentado do pagamento da taxa do exarne medico e do exame de habilitação
porque e pobre e nao tern condiçOes de pagar. Mas a DETRAN isenta
pessoas de taxas. Isso foi dito pelo Tribunal de Contas. Durante esse tempo
todo, recebernos ataques. Eles nao explicam a motivo de as guias, pagas
pelo cidadao, nao serem destruidas; perrnanecern e podern ser reutilizadas.
Eles nao conseguem responder par que, ate hoje, naa existe, coma salientou
a Tribunal de Contas, urn programa de cornputadar para impedir a fraude. A
banca examinadora vai a Juatuba, a 10km de Betim, para atender a urn
centra de forrnacao de condutores que pertence a urn delegada. Nao quero
tamar mais tempo de V. Exa., mas aqui esta uma carta do Sindicato dos
Delegadas de PolIcia de Minas Gerais. Gastaria de elogiar esse Sindicato,
porque se coloca contra essa polItica de tornar a policial civil urn carcereiro.
Vou alérn: de tornar urn policial civil urn entregador de carteira de habilitaçao,
nao fazendo seu trabaiho de apuraçaa de infracOes penais e de polIcia
judiciária. Muito obrigado e parabéns, Deputado Alberta Bejani. Estamos
juntos nessa situaçao. Temos de corneçar a responder a que a Tribunal de
Contas levantou. Minas Gerais, através do DETRAN, abrir mao de tributas.
Estarnos podendo abrir mao de tributos?

O Deputado Alberta Bejani - Muito abrigada, Deputada Jaào Leite. Gostaria
de dizer ao Dr. Ronaldo que a Governadar Itarnar Franco fez alteraçães de
maneira errada. Tinha de fazer mudanças na seguranca. Na Secretaria da
Segurança, a Sr. Secretário deve receber cestas de Natal como Deputado, e
näo coma Secretaria. Através deste Governo, a questao ja começa a
cam in har.

0 Deputado Joao Paulo (em aparte) - Gastaria de, nao sem antes
agradecer a V. Exa., divulgar a que ocorreu de manha, quando foram
debatidas questoes relativas ao projeto vatada na Camara Municipal, que
propöe alteraçao na Lei de Uso, Ocupacão e Parcelamento do Solo Urbana.
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Eu fui Presidente da Câmara naquela oportunidade e tambérn Presidente da
comissão extraordinária que votou as duas leis que estão vigorando em Belo
Horizonte.

Quero assegurar que já havia corn binado corn o Deputado Edson Rezende,
que presidia a reunião, que ete me dana 5 minutos para a minha exposiçâo.
Quem presidia a reuniâo no momento era o Deputado Ade!rno Carneiro Leão,
que me destinou apenas 3 rninutos. Tentei encaixar a minha fala nesses
minutos, rnas não consegui. Assim que soou a campainha, ele encavatou a
sua fala na minha. Pedi a ele urn pouco de paciência. Ele respondeu que não
se tratava de paciëncia, e sim de disciplina. Isso me chateou bastante,
porque, anteriormente, ete havia concedido a palavra aos membros da Mesa
por 10 minutos. Uma das oradoras, uma visitante, uma convidada da
Assembtéia Legislativa para fatar sobre o tema, usou da patavra por 13
minutos para fazer criticas aos Deputados. E eta citou, norninatmente, 0
Deputado Fábio Avelar. 0 Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, em
momento algum, importou-se corn isso. Eta discorreu sobre ternas diferentes
do que tratava o evento de hoje, para agredir o Deputado Fábio Avetar.

Dirigi-me a Presidência, dizendo que aquito não poderia sen admitido, e eta
agrediu-me também, enquanto o Presidente, impassive], nada fez. 0
Presidente Adelmo Carneiro Leão conferiu a eta 13 rninutos, e me concedeu
apenas 3 minutos. Quando a campainha tocou, ete encavalou a sua fata corn
a minha, não permitindo que eu fatasse. Lamentavelmente, não pude
continuar e tive de me retirar do Plenário.

Essa truculéncia, falta de paciência, esse autoritarismo é o tado rnais fácit
da atuaçao de quern preside. E o lado de que já me esqueci, porque presidi
várias entidades. E urn lado que eu, primeirarnente, procurei esquecer.

Fui atrás do Deputado Adetmo Carneiro Leão e disse a ete que faria urn
pronunciarnento nesse sentido. Pedi a ele que me honrasse corn a sua
presença e audiência. Ete me respondeu, dizendo que, tatvez, não pudesse
ouvir as minhas palavras. Fiz questão de chamá-to e dizer que iria fazer urna
consideração nesse sentido.

Finalizando, Deputado Alberto Bejani, quem se comporta dessa forma tenta
mostrar aos outros dificuldade no que concerne ao cornpanheirismo e a
pouca habitidade para presidir seja o que for. Sei que esses não são atributos
do Deputado Adetrno Carneiro Leão, urna pessoa preparada e ponderada,
rnas, infelizrnente, esta manhã, ete tentou nos mostrar que não é assim,
preferindo esquecer-se desses atnibutos e não utitizá-los, podando uma fala
que seria muito produtiva e proveitosa. Iria revelar dados importantes, pois
não estava inscrito para fazer perguntas, rnas sirn para dar atgumas
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informacães. Sendo assim, 0 evento ficou prejudicado devido a urna postura
infeliz de nosso colega, a quern respeito rnuito, assim como a todos os outros.
Muito obrigado pelo aparte.

0 Deputado Alberto Bejani - Em primeiro tugar, Deputado, conte corn nossa
solidariedade, pois acreditamos que a dernocracia tern que fazer parte de
todos os atos de nossa vida.

Em segundo tugar, terminando, gostaria de dizer ao Sr. Ronatdo Jacques o
seguinte: o senhor já nos provou sua incapacidade administrativa, quando
aqui esteve para prestar esciarecirnentos a CPI, pois não sabia infonmar
dados, dizendo que não tinha tido tempo para estudar as perguntas feitas.
Sendo assim, Sr. Ronatdo Jacques, o senhor pode sen muito born em outra
area, rnas, no DETRAN, ja provou que não conhece e não sabe
absotutamente nada. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a patavra, o Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Cantos Pimenta - Exrno. Sr. Presidente, Deputado José Braga,

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, senhoras e senhores, imprensa presente,
gostania de abordar urn assunto extremamente impontante e grave: o
probtema do rnenor infnator na nossa Capital e em nosso Estado.

Antes, porém, quero fazer urna hornenagem a urn grande hornern: urn ex-
Deputado, que faleceu neste rnês de novembro e que foi seputtado em
Montes Ctaros, no dia 7 de novembro. Refiro-me ao ex-Deputado Euler de
AraUjo Lafetá, Lezinho Lafetá, nosso amigo de tonga data.

Lezinho nasceu na cidade de Coração de Jesus, no Node de Minas, em
13/2117, e fateceu nesta Capital, em 7/11/99, aos 82 anos de idade, sendo
seputtado em Montes Claros, onde residiu desde 1950.

Em Coração de Jesus, Lezinho foi comerciante e militou na potitica, foi
fundador e Presidente da extinta UDN, Vereador e Presidente da Câmara
Municipal. Foi mernbro do Ministério Pübtico do Estado de Minas Gerais,
quando exerceu o cargo de Adjunto de Promotor de Justiça, por muitos anos,
naquela comarca, e teve participação signiflcativa em sua cniacão.

Transfeniu-se pana Monites Ctaros em 1950, estabetecendo-se no comércio
atacadista e, posteriorrnente, fundando empresa cinematográfica. Ern 1960,
COnstr-uiu o Cine Fatima e o Cine Lafetá, naqueta cidade, havendo ampliado o
flUmero de cinemas nas cidades de Bocaiüva, Coracão de Jesus, Brasilia de
Minas, Januánia, São Francisco e Corinto.

Lezinho Lafetá foi Diretor-Presidente da extinta UDN, em Montes Claros, e
eteito Vereador por esse municIpio, havendo contribuido, acentuadamente,
para 0 progresso daqueta comunidade. Foi Presidente da Associacão
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Comercial e Industrial e do extinto Clube Montes Claros e Diretor e urn dos
fundadores do AutornOvel Clube de Montes Claros. Precursor na captação
dos prirneiros sinais de TV da regiâo, ern convënio corn a indüstria eletrônica
Emerson, por meio da associação comercial, distribuiu as primeiros 100
apareihos televisores para a comunidade.

Eleito Deputado Estadual pelo diretório da extinta UDN, corn votação obtida
em quase todas as comunidades do Norte do Estado, desenvolveu relevantes
trabalhos alusivos a projetos legislativos aprovados, sancionados e
executados em benefIcio dos municipios em que recebeu apoio, pertinentes a
estradas, destacando-se a asfaltamento de BR que liga Corinto a Montes
Claros. Foi urn grande incentivador da construção de escolas e centros de
saUde, sendo o primeiro provedor, corn a verba de Cr$5.000.000,00, da
Faculdade de Direito do Node de Minas e da Fundação Urilversidade Node
Mineira, hoje UNIMONTES, o que deu suporte financeiro a sua criação. Foi
urn dos fundadores e Diretor-Presidente do jamal "0 Diário", de Montes
Claros. Eritre as várias hornenagens recebidas, Lezinho Lafetá foi declarado
cidadao honorário de Montes Claros e de outros municIpios do Node do
Estado. Foi rnembro efetivo do Rotary Clube Montes Claros, onde ocupou
vários cargos de diretoria.

Falece Lezinho Lafetá, deixando viUva, 10 fllhos, 4 irrnäos, genros, noras,
netos, bisnetos, sobrinhos, demais familiares e grande Iegião de amigos,
entre as quais temos a prazer de nos incluir.

Faço questão de fazer a leitura sabre a passagem de urn grande homem
püblico pelo nosso Estado. Alias, Minas Gerais tern a grande missão de
resgatar a imagern daquelas pessoas que ajudaram a fazer, a construir a
nossa histOria. Recentemente, tive a honra de apresentar uma ernenda a Lei
de Diretrizes Orçarnentárias, propondo a criaçãa do Museu da Irnagern e do
Som ern nasso Estado, a exemplo do que acontece em São Paulo, a exernplo
do que está acontecendo em outros Estados brasileiros, a fim de que
tenhamos a oportunidade de escrever a vida das pessoas, não so a de
autoridades, pessoas irnportantes - coma Lezinho Lafetá -, mas tarnbérn a de
pessoas comuns, que fazern a nossa histOria, escrevem a dia-a-dia da
histOria de Minas Gerais.

A nossa proposta foi acatada e, segurarnente, serã incorporada pela
Secretaria da Cultura, a fim de que tenhamos condicöes de ter urn passado
escrito, documentado, a que servirá muito para historiadores e estudantes,
para que a população não se esqueca das pessoas célebres, irnportantes e
comuns que ajudaram a fazer a história do nosso Estado.

Portanto, fica a nossa homenagem a Lezinho Lafetá, Deputado Estadual
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que, ha algum tempo, passou par esta Casa, teve assento em uma dessas
cadeiras e ajudou a escrever, a construir a história do Node de Minas,
principalmente da nossa Montes Claras. Faco essa homenagern tornado de
emocão, corn rnuita honra, em meu norne, em name da rninha familia, do rneu
pai - que fai Juiz de Direito e conviveu rnuitos anos corn Lezinho Lafetá, corn
seu filho, a nosso grande cornpanheiro Mauro Lafetá, haje residente em Bela
Horizonte -, faco essa homenagem ern name dos dernais Deputados, do
Poder Legislativa, a urn dos seus mernbros que teve a honra de ter assento
em urna dessas cadeiras, que não desonrou as votos que teve coma
Deputado eleito, nurn passado recente, pelo Node de Minas e por Montes
Claros.

Sr. Presiderite, ao fazer essa homenagem, gostaria de deixar registrado a
sentirnento que torna conta de todos nos, da Mesa Diretora, que tern
acornpanhado a dia-a-dia dos que ja foram Deputados Estaduais e rnuito
honraram o Legislativo do nosso Estado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o "Estado de Minas" de hoje traz urna
manchete, em sua primeira página, dizendo: "Menor derruba Secretário". Ca
o Secretário Tadeu Leite, e outras dernissães devem ocorrer nas Secretarias
de Justiça e da Seguranca PUblica, devido a mode do menor Gleysan Braz da
Silva no Centro de Internacaa do Adolescente, em Sete Lagoas. 0 assunto fai
debatido aqui par outros Deputados. Mas e importante que, rnais uma vez,
esta Casa Legislativa chame a atençao para urn problema séro, grave,
emergente, a problema do menor infratom em nosso Estado.

Já tivemos a oportunidade, par várias vezes, de dizer que, se medidas não
forem tornadas, se atitudes sérias, corretas, ernergentes não forem tornadas,
flão vai cair apenas Secretário de Estado, assessor direto do Govemnador, ira
cair par terra toda a canfiança que a população tern na Pollcia Civil, na Palicia
Militar e no Chefe do Governo deste Estado. E preciso que se diga isso alto e
born som. Nao foi o Sr. Luis Tadeu Leite a responsável pea problerna em
Sete Lagoas, Deputado da minha regiào, do meu Estado. E a sisterna, e urn
problema sério que está acontecendo, ano após ano, sem que as autoridades
tomem urna atitude definitiva, que convenca a populacão, que esta alarmada,
ja não tern confiança em sair de case para ir a esquina cornprar remédio as
flossas flihas, as nossos flihos, que não podem ir as escolas; e a população,
que está acuada corn medo dentro de sua própria casa.

0 Deputado Sebastiâo Navarro Vieira (em aparte) - llustre Deputado Carlos
Pi menta, em vista das palavras flnais que V. Exa. proferiu em seu discursa,
gostaria de manifestar a minha estranheza, porque tarnbérn Ii, na imprensa de
Ontern, que ha urn Juiz de Direito, responsável pela questão, culpando a
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Governador do Estado. Ele disse que tentou, por várias vezes, rnandou
recado sobre a situação e a previso de uma rebeliâo coma a que ocorreu em
Sete Lagoas. 0 Juiz culpa, pela imprensa, publicamente, a Governador do
Estado. 0 Governador do Estado dá declaracao de que as respansáveis que
não estão cumprindo direito a sua rnissâo terâo de deixar a Governo. Entendi
que a Gavernador ia pedir dernissäo, ia entregar a cargo, porque a Juiz foi
clara, quando disse que a culpa é do Governador do Estado. E, em vez de
cair a Governador do Estado, cai a Secretário Tadeu Leite. Era a que queria
manifestar.

0 Deputado Carlos Pimenta* - E exatamente esse o sentimento que toma
canta de nos, ilustre Deputado Sebastiao Navarro Vieira. Estamos vivendo
urn momenta de exceço. E clara. Hoje a midia nacional mostra que a falta de
segurança, de canfiança, se encontra em todas as areas da saciedade
brasileira. Está ai a CPI do narcotráfico em Brasilia, apontando
parlamentares, Deputados Federals, coma mandantes de crimes, coma
pessoas ligadas ao tráfico de drogas. Ha crimes bárbaros. 0 problema está
dentro da cüpula do Governo, da cUpula do Congresso Nacional. Então, este
momenta de exceçäo que vivemos merece uma respasta. A respasta tern de
surgir, ilustre Deputado, em todos as nIveis, seja em nivel municipal, corn as
Prefeituras, corn as Prefeitos, as Delegados, seja em nivel estadual, corn a
Governo do Estado, as Secretários, mas so se combate a crime organizado, a
narcatráfico, a violéncia do menor, dando condiçoes para que a Palicia Civil e
a Policia Militar tenham condiçOes de exercer plenamente a sua missäo.

o orcamenta do Estado para a ana 2000 para a Secretaria da Segurança
PUblica e muito menor do que para quase todas as autarquias do Estado. 0
que pode a Secretário da Segurança fazer cam urn arçamento que nãa Ihe dá
dinheiro nem para pagar a camida dos presas, corn a qual nãa pode
rernunerar a carcereira ? Enfim, a problerna é séria, e no vai cair sO
Secretário, so assessores de Secretário. Tada a sociedade vai cair. Vai cair a
confiança, principalmente a esperança de que Minas Gerais seja urn Estado
segura, corn qualidade de vida, barn para se viver. Urn Estado em que
tenharnos a direito de ir ao campa de futebol sem termos a nassa vida
ameaçada, em que as nossas filhos passam ir para as escolas sem serem
ameaçadas. Urn lugar em que possamos andar pelas ruas sem termas urn
revOlver encostado em nassa cabeça, urna faca encostada em nasso

urn momenta de exceçâa, sério, grave, e é necessário
providência. E a providéncia é dar condiçâo para as
Militar paderern cumprir cam dignidade e corn
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responsabilidade a seu papel, que é dar seguranca ao nosso povo. Muito
obrigado.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de InscriçOes
0 Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Esgotado a prazo destinado a

esta parte, a Presidência passa 21 Parte da reunião, corn a 1a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicaçOes da Presidência e de
Deputados e a apreciacão de pareceres e requerimentas. Estäo abertas as
inscricOes para a Grande Expediente da prOxirna reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenária que, em cumprirnento aa disposto no

item Ill do art. 5 1 da Lei Complementar n° 51/98, indicou as Deputadas Ivo
José e AntOnio Roberto coma membros efetivas da Assembléia Metrapolitana
do Vale do Aça.

Leitura de ComunicacOes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reuniâo pela Camissão de Turisma - aprovaçâo, na 211
Reuniäo Ordinária, do Requerirnenta n° 853/99, da Deputada Maria Olivia; e
pelo Deputado Luiz Tadeu Leite - infarmanda que, nos termos do art. 55 do
Regimento Interno, está reassurnindo a mandato a partir desta data (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerirnentos
- A seguir, a Sr. Presidente defere, nos termas do inciso VIII do art. 232 do

Regimento Interno, requerimento do Deputado Doutar Viana, em que solicita
a retirada de tramitaçáo da Ernenda n° 2, de sua autoria, ao Projeta de Lei n°
40/99.

Questão de Ordem
O Deputada Carlos Pimenta - Sr. Presidente, temos vários projetos

I mportantes que deverão ser apreciadas haje, discutidas e votados. Ja
vamas, inclusive, entrar na votaçâo do parecer da Comissäo Especial para
Emitir Parecer sabre a lndicaçâo do Auditor Eduardo Carone Costa para
Conseiheiro do Tribunal de Contas. Portanto, pediria a V. Exa. que fizesse a
recomposiçaa do "quorum". Temos sete Deputados em Plenário, é importante
para nás, temos interesse em permanecer, entäo, pediria que fizesse a
recompasiçao do "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. SecretOrio que
Praceda a charnada dos Deputados para a recornposicãa do "quorum".

0 Sr. Secretário (Deputado Carlos Pimenta) - (- Faz a charnada.)

pescoço.
Estamas vivendo

que se tame uma
PolIcias Civil e
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o Sr. Presidente - Responderam a chamada 22 Deputados, que, somados

aos 4 que se encontram em reuniöes nas comissöes, perfazem o total de 26
DepUtados, nUmero suficiente para a Continuaçao dos trabalhos.

Questäo de Ordern
o Deputado Eduardo Brandão - Sr. Presidente, pedimos a suspensão dos

trabalhos, já que Os Uderes estâo no Salào Vermelho tentando urn acordo
para a pauta de hoje. Dessa maneira, poderIamos ter "quorum" para
discuSSao e votaçao.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai suspender os trabaihos por 15 minutos

para entendirnentos entre as Lideranças sobre a apreciaçao da matéria
constante na pauta. Estáo suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reuniâo
o Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - Estão reabertos os nossos

trabalhOs.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de
nUmero regimental para a continuaçào dos trabalhos e encerra a reuniao,
convocafldo Os Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas,
e de amanhã, dia 18, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de
convocacâo, bern corno para a ordinária também de amanhã, as 14 horas,
corn a seguinte ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada é a publicada na
ediçao anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 15 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REG!ONALIzAçAO

As dez horas do dia dezessete de agosto de mil novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das Comissães os Deputados AmbrOsio Pinto,
Ailton Vilela e José Henrique, rnembros da supracitada Comissâo. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado AmbrOsia Pinto, deciara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado José
Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos rnernbros presentes. 0 Presidente informa que
reunião se destina a apreciar proposiçöes da Comissão e, esgotada a P
Parte da reuniäo, recebe requerimento do Deputado Rogerio Correia, em que
solicita seja realizada audiência pübiica na cidade de Santa Luzia, para tratar
de poSSIVeis irregularidades nos convénios firmados entre a COHAB-MG, a
Prefeitu ra Municipal de Santa Luzia e a Construtora Araguaia Minas, os quais
dispoem sobre urbanizaçâo e loteamento de terrenos da Fazenda Boa
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Vista.0 Presidente encaminha o requerimento a Area de Consultoria
TemátiCa, para que se proceda a sua análise. Cumprida a flnalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a comparecimento dos parlamentares,
convoca as membros da Cornissão para a próxima reunião ordinária,
determina a iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 24 de agosto de 1999.
AmbrOsia Pinto, Presidente - Eduardo Brandão - AIlton Vilela - José

Henrique.
ATA DA P REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A INDICAçAO DO AUDITOR EDUARDO
CARONE PARA CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS

As quinze horas e quinze minutos do dia onze de novembro de mil
novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Sebastiao Navarro Vieira, AntOnio JUlio, Alvaro AntOnio e Dinis
Pinheiro (substituindo este ao Deputado Irani Barbosa). Havendo nUrnero
regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Navarro Vieira , declara aberta
a reuniâo e, em virtude da aprovacâo de requerimento do Deputado Alvaro
AntOnio, dispensa a leitura da ata da reuniao anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A Presidéncia informa que
a reuniäo se destina a proceder a argUicão pUblica do Sr. Eduardo Carone,
indicado para o cargo de Conseiheiro do Tribunal de Contas de Minas Gerais.
A seguir, o Presidente, Deputado Sebastiäo Navarro Vieira, dá posse ao
Deputado Avaro AntOnio, Vice-Presidente da Comissão. A seguir, 0

Presidente, solicita ao Sr. Eduardo Carone que faça urn resurno de suas
atividades profisssionais anteriores e fale sobre suas pretensOes quanto ao
cargo de Conselheira do referido órgâo. Os Deputados ouvem atentamente a
exposiçao do indicado e flcam satisfeitos corn a explanacäo feita por ele. Ato
continuo, as Deputados Dinis Pinheiro, Alvaro Antonio e Sebastião Navarro
Vieira, cada urn por sua vez, argUem a indicado. ApOs, a Presidente
Suspende a reunião para que o relator possa eiaborar a seu parecer.
Reabertos as trabalhos, a Presidéncia passa a palavra ao relator, Deputado
Antonio JUlio, que ernite parecer favoraveimente a aprovação do nome do Sr.
Eduardo Carone Costa para Conselheiro do Tribunal de Contas. Submetido a
discussão e votação, é a parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reuniao,
a Presidéncia suspende a reuniâo por alguns minutos, para que seja iavrada
a ata. Reabertos as trabaihos, a Presidéncia, atendendo a requerimento do
Deputado Dinis Pinheiro, dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada,
solicita aos Deputados que a subscrevam, agradece a presenca dos
parlamentares e encerra as trabalhos da Cornissão.

L.
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Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1999.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Alvaro AntOnio - Antonio JUlio- Dinis

Pi nheiro.
ATA DA 2 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO FUNDO

SOMMA
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de novembro de mu

novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Arlen Santiago, Amilcar Martins, João Paula e Rémolo Aloise,
membros da supracitada Comissãa. Havendo nUmero regimental, a
Presidente, Deputado Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovacão de requerimento do Deputado Amilcar Martins, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qua[ é dada par aprovada e é subscrita
pelos membros presenteS. Em seguida, informa que a reuniâo se destina a
ouvir as Srs. Ricardo Ribeiro Tunes e Robson Napier, Diretor de OperaçOes e
Gerente do Departamento de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbana do
BDMG, respectivamente e a discutir e votar proposicöeS da Comissão. 0
Presidente passa a palavra aos convidados, cada urn par sua vez, para as
consideraçOes iniciais. Após, são abertoS as debates, corn a participação dos
parlarnentares presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reuniãa, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca as membros da Cornissão para a próxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 18 de novernbro de 1999.
Arlen Santiago, Presidente - João Paulo - Rémolo Aloise.

ATA DA 13 a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO DE FISCALIZAçAO
FINANCEIRA E ORçAMENTARIA

As nave horas do dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa
e nave, comparecern na Sala das ComiSsOeS as Deputados Marcia Cunha,
Mauro Lobo, Miguel Martini, Olinto God inha, Rogerio Correia e Rérnolo Aloise,
rnernbros da supracitada Comissão. Estäo presentes tambérn as Deputados
Chico Rafael e José Braga. Havendo nUmero regimental, a Presidente,
Deputado Marcia Cunha , declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovacão de requerimenta do Deputada Olinto Godinho, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada par aprovada e subscrita pelos
membros da Cornissão. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
debater corn a convidado, Sr. David Travesso Neto, suas afirmacOes
veiculadas na imprensa rnineira, no dia 23/01/99, acerca da dilapidação do
patrimOnio pUblico da CEMIG par parte de seus Diretores e de que eles iriam
11 meter a mao" nos recursas da empresa a partir do afastarnenta dos Diretores
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representantes dos sócios privados da AES. 0 Presidente convida a Sr. David
Travesso Neto a compor a mesa dos trabalhos e passa a palavra ao
Deputado Rogerio Correia, autor do requerimento que suscitau esta reunião,
para suas consideraçOes iniciais. A seguir, a Presidente passa a palavra ao
convidado, que tece suas consideracOes. Segue-se amplo debate, do qual
participam as Deputados, conforme consta nas natas taquigráficas. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos
parlamentares e do convidado, convoca as membros da Comissão para a
prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhas.

Sala das ComissOes, 16 de setembro de 1999.
MUrcio Cunha. Presidente - Olinto Godinho - Miguel Martini - Rémolo Aloise

- Rogerio Correia - Mauro Lobo.
ATA DA 2 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE

ADMINISTRAcAO PUBLICA
As quinze horas do dia dezesseis de novembro de mil novecentas e

naventa e nave, camparecem na Sala das ComissOes as Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Doutar Viana, Arlen Santiago, Chico Rafael, Sargento
Rodrigues, Sebastiãa Navarro Vieira e Mauri Torres (substituinda este ao
Deputado Agastinha PatrUs, par indicaçàa da Liderança do PSDB), mernbras
da supracitada Comissâo. Encontram-se presentes tarnbém as Deputadas
Agostinho Silveira, AntOnio JUlio, José Henrique, Paula Piau. Havendo
nUmera regimental, a Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira,
declara aberta a reunião e, em virtude da apravaçáo de requerimenta do
Deputado Chico Rafael, dispensa a leitura da ata da reuniãa anterior, a qual é
dada par aprovada e e subscrita pelos membras da Comissäo presentes. A
Seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a Projeto de Lei
Complementar n o 18/99, de autoria da Mesa da Assembléia, que extingue a
FUndo de Previdéncia Camplementar do Servidor da Secretaria da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - PRELEGIS - , no 21
turno. A Presidéncia inforrna que designa coma relator da matéria a ser
apreciada a Deputado Sebastião Navarro Vieira. Passa-se a 1a Fase da
Ordem do Dia, corn discussão e vatacão de pareceres sabre proposicOes
Sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. Registra-se neste momenta
a presenca do Deputado Agostinho PatrUs. Corn a palavra, a Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que emite parecer pela apravação da matéria no 2°
turno, na forma do vencida no 1° turno, corn as Emendas n

o
s 1 e 2, que

apresenta Na fase de discussão, a Deputada Chico Rafael apresenta
prapasta de emenda Encerra-se a fase de discussão. Colocado em vatação
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o parecer do relator, salvo proposta de emenda, este é aprovado. Colocada
em votaçâo a proposta de emenda do Deputado Chico Rafel, esta é rejeitada.
Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissâo para a próxirna reunio
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissães, 17 de novembro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Ermano Batista - Arlen Santiago -

Doutor Viana - Sargento Rodrigues - Chico Rafael - Sebastião Navarro Vieira.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 239/99

Comissão de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

O projeto de lei em epigrafe, do Deputado Antonio Carlos Andrada, fixa
normas para o ensino superior no sistema estadual de ensino de Minas
Gerais.

Publicada, foi a matéria encaminhada preliminarmente a Comissáo de
Constituiçao e Justiça, que perdeu o prazo regimental para fazer sua
apreciaçao. A requerimento do autor, aprovado em Plenário, o projeto foi
encaminhado a comissão subsequente.

Cabe-nos, pois, emitir o parecer de mérito, no 10 turno, consoante o
disposto no art. 188, co art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é extensa e complexa, pois envolve a ediçao de normas

suplementares a legislacao federal pertinente, particularmente, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lamentavelmente, nossos pares
da douta Comissão de Constituiçâo e Justiça não tiverarn o tempo necessário
para emitir seu parecer, o que nos dana mais base para a análise do mérito
da proposição.

No entanto, não vamos nos furtar a emissão do parecer, a qual nos
compete, ainda mais que tivemos a preocupação de ouvir as autoridades
diretamente envolvidas, quals sejam o Reitor da UEMG e o representante do
Conselho Estadual de Educação, cujas lUcidas observaçöes nos forneceram
auxIlio precioso para o acurado exarne da matéria.

Feito esse breve preâmbulo, passemos entâo a análise do projeto.
Sem querer, em absoluto, ferir o campo de atuacão da comissão que

deveria preceder-nos, entendemos que nào ha ôbice juridico a tramitaçâo da
matéria em pauta, na medida em que, observadas as normas gerais
emanadas da União, cabe plenamente aos Estados o direito de emitir normas
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suplementares, conforme estatuido no art. 24, inciso IX, da Lei Major.

Por outro lado, o art. 88 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
determina que "A Uniào, Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios
adaptarão sua legislacâo educacional e de ensino as disposiçöes desta lei no
prazo máximo de urn ano, a partir da data de sua publicação". Portanto,
verifica-se que a edicäo da norma em análise se reveste de caráter de
urgéncia, na medida em que o prazo estipulado já se esgotou.

Dito isso, e atendo-nos aos aspectos de mérito, observamos que o projeto
apresenta diversos dispositivos que, por repetirem o que ja está estabetecido
na LOB, tornam-se desnecessários. Ademais, por ter-se inspirado em
Iegislacöes anteriores a LOB, utiliza-se, em vários artigos, de terminologia e
conceitos que não vigem mais, como é o caso de "ensino colegial" e
"educação de 21 grau", Os quais devem ser corrigidos, corno efetivamente o
fazernos.

Assim, adicionando-se essas observacöes aquelas feitas pelo Secretário da
Educação, temos urn quadro que nos permite sugerir a aprovacão da referida
matéria, corn as alteraçöes que se fazem necessárias para seu
aprimoramento.

São essas as razöes que nos levam a apresentar o Substitutivo n° i, ao
final deste parecer.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 239/99 no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N O 1

Fixa normas para o ensino superior no sistema estadual de ensino do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capitulo I

Do Ensino Superior
Art. 1 1 - A educacão superior tern por objetivo a pesquisa e o

desenvolvimento das ciências, das letras e das artes e a formacão de
profissionais de nIvel universitário, segundo as normas gerais da legislacão
federal e o disposto nesta lei.

Art. 2° - 0 ensino superior, indissociável da pesquisa e da extensão, será
ministrado em universidades, centros universitários e, excepcionalmente, em
estabelecimentos isolados e outras entidades educacionais.

Art. 30 - As universidades e os centros universitários gozam de autonomia
didático-cientIfica, disciplinar, administrativa e financeira, que será exercida
segundo seus estatutos e a legislação competente.
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Art. 4° - A organização e o funcionamento das universidades e dos centros

universitários serão disciplinados em estatutos e regimentos, Os quais
poderão ser alterados pelos órgãos competentes.

Art. 5 0 - As universidades poderão ser organizadas mediante a reuniâo de
estabelecimentos ou estruturaçâo direta, segundo projeto devidamente
informado, ficando sujeitas ao credenciamento por melo de parecer do
Conselho Estadual de Educaçâo, ouvida, se necessário, a Secretaria de
Estado da Educaçao pelo seu setor competente.

Art. 6° - Será Iivre a associação de instituiçöes pUblicas e particulares de
ensino superior numa mesma entidade, em conformidade corn a legislação
vigente.

Art. 70 - São instituiçães de ensino superior do sistema estadual:
- universidades;

II - centros universjtárjos de ensino;
Ill - faculdades integradas;
IV - faculdades isoladas;
V - institutos superiores de educaçäo;
VI - instituiçães superiores ou escolas superiores.
Art. 80 - São centros universitários de ensino as instituiçoes de ensino

superior pluricurriculares, abrangendo uma ou mais areas de conhecimento,
que se caracterizam pelo nivel de ensino oferecido, comprovado pela
qualificação do seu corpo docente e pelas condiçöes de trabalho académico
oferecidas a comunidade escolar.

Parágrafo Unico - Constituem faculdades integradas aquelas que articulam
seus serviços burocráticos em uma ünica entidade, para servir e apoiar vários
cursos superiores, sob a responsabilidade de urn Diretor-Geral e órgãos
coletivos que tenham subscrito o documento de integração.

Art. 90 - Os cursos devidamente autorizados, na forma desta lei, deverão
inrciar suas atividades acad(5micas, salvo motivo de força major, no prazo
rnáximo de doze meses, contados a partir da data de publicação desta lei,
findo o qual será revogado o ato de autorização, ficando vedada, nesse
periodo, a transferéncja do curso autorizado para outra instituição ou
entidade.

Art. 10 - As instituiçöes credenciadas como universidades terão olto anos
para cumprir integralmente as condiçoes estabelecidas nesta lei, observado o
seguinte:

I - no final do primeiro ano da vigéncia desta lei, as universidades deverão
cornprovar que promoveram a revisão de seus estatutos de forma a adequa-
los as exigências da Lei no 9.394, de 1996, especialmente no que tange ao
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paragrafo Onico do art. 53;
ii - ate o final do oitavo ano de vigéncia desta lei, as atuais un:versidades

deveräO comprOvar que:
a) pelo menos urn terco dos docentes cumpre regime de tempo integral;
b) no minimo urn terco do corpo docente possul titulação de mestrado ou

doutorado;
III - o descumprimentO dos requisitos fixados neste artigo poderá, caso não

haja justificacão plausivel, resultar na reclassificacào provisória da
universidade em centro universitário de ensino, ate nova avaliação positiva, a
ser por ela solicitada.

Art. 11 - São cursos de pOs-graduacão "stricto sensu" os de mestrado e os
de doutorado reconhecidos e avaliados na forma da lei.

Art. 12 - As universidades, em princlpio, organizar-se-ãO corn as seguintes
caracteristicas:

- unidade de administracãO e melos de funcionarnento;
II - estrutura orgânica corn departamentos ou órgãos mais amplos e

flexIveis;
Ill - unidade de funçães de ensino, pesquisa e extensão, sem a duplicacãO

de meios para fins idénticos ou equivalentes;
IV - racionalidade de organizacão, corn plena utilizacão dos recursos

materials e humanos;
V - universalidade de campo, pelo cultivo de areas fundamentals dos

conhecimentos humanos, estudados em si mesmos ou em razão de ulteriores
aplicaçoes e de uma ou mais areas tecnico-profissionaiS

VI - flexibilidade de métodos e critérios, corn vistas as diferencas individuals
e as possibilidades de combinacão dos conhecirnentos para novos cursos e
programas de pesquisa;

VII - extensão unlversitária promovida em areas carentes e que apresentem
traços de subdesenvolvimento, coincidindo, se possivel, corn a ação social
programada;

VIII - urn ou vários "campi" de atuação.
§ 1 0 - No exercicio de sua autonomia, são asseguradas as universidades,

sem prejuizo de outras, as seguintes atribuicães:
I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de

educaçao superior previstos nesta lei, obedecendo as normas gerais da
União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;

II - fixar Os currIculos de seus cursos e programas, observadas as diretrizeS
gerais pertinentes;

III - estabelecer pianos, programas e projetos de pesquisa cientifica,
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produção artIstica e atividades de extensâo;

IV - fixar o nümero de vagas de acordo corn a capacidade institucional e as
exigéncias de seu meio;

V - elaborar e reformar seus estatutos e regimentos em consonãncia corn
as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros tItuios;
VII - firmar contratos, acordos e convênios;
VIII - aprovar e executar pianos, programas e projetos de investimentos

referentes a obras, servicos e aquisiçães em gera!, bern como administrar
rend imentos conforme d ispositivos institucionais;

IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de
constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X - receber subvençaes, doaçoes, heranças, legados e cooperaçào
financeira resultante de convénio corn entidades pUblicas e privadas.

§ 20 - Para garantir a autonomia didático-cientifica das universidades,
caberá aos colegiados de ensino e pesquisa decidir, observados os recursos
orçamentários disponiveis, sobre:

I - criação, expansão, modificação e extinção de cursos nos seus "campi";
ii - ampiiação e diminuição de vagas;
Ill - eiaboração da programação dos cursos;
IV - programação das pesquisas e das atividades de extensão;
V - contratação e dispensa de professores;
VI - pianos de carreira docente.
Art. 13 - Caberá ao Governador do Estado, por decreto, credenciar e

recredenciar instituig5o de ensino superior, após parecer favorável do
Conselho Estadual de Educaçao, homoiogado pelo Secretário de Estado da
Ed ucaçäo.

Art. 14 - A designação de Reitores e Vice-Reitores de universidades e
Diretores e Vice-Diretores de unidades universitárias ou estabelecirnentos
isoiados será providenciada na forma dos estatutos e dos regimentos
respectivos devidamente aprovados na forma da lei.

Art. 15 - Nas universidades e nas demais instituiçães de ensino superior
poderão ser ministradas as seguintes modalidades de cursos:

I - de graduação, abertos a matricula de candidatos que tenham concluIdo 0
ensino médio ou equivalente e tenham sido ciassificados no processo seletivo
que for adotado;

Ii - de pOs-graduaçao, abertos a matricuia de candidatos diplomados em
curso de graduaçao que preencham as condiçães prescritas em cada caso;

III - de especialização e aperfeicoamento, abertos a matricula de candidatos
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diplomados em cursos de graduação ou que apresentem titulos equivalentes;

IV - de extensão e outros, abertos a candidatos que satisfaçam os
requisitos exigidos;

V - outros tipos, a serem aprovados na forma da legislacão.
Art. 16 - Além dos cursos correspondentes a profissöes reguladas em lei, as

universidades, os centros universitários de ensino e as estabelecimentos
isolados poderão organizar outros, para atender as exigências de sua
programacão especIfica e fazer face a peculiaridades do mercado de trabaiho
regional.

Art. 17 - As universidades, os centros universitários e as demais instituicöes
de ensino superior estenderão a comunidade, sob a forma de cursos e
serviços especiais, as atividades de extensão e as resuitados de pesquisas
que Ihe são inerentes.

Art. 18 - Os processos seletivos referidos no inciso I do art. 15 abrangerão
as conhecimentos comuns as atividades de diversas formas de ensino rnédio,
sem ultrapassar esse nivel de compiexidade, para avaliar a forrnaçao
recebida pelos candidatos e sua aptidão intelectual para estudos superiores,
dando ênfase a Lingua Portuguesa e a HistOria do Brasil.

Art. 19 - Os cursos profissionais poderão, segundo a area abrangida,
apresentar modalidades diferentes quanto ao nUmero e a duração, a firn de
corresponder as condicöes do mercado de trabalho.

§ 1° - Serão organizados cursos seqUenciais que darão formacão
proflssional, corn duração inferior aos de graduação, destinados a
proporcionar habilitacöes de grau superior.

§ 2° - Os estatutos e os regimentos discipiinarão a aproveitamento dos
estudos nos cicios básicos e proflssionais, inclusive os de curta duração,
entre si e entre outros cursos, de acordo corn a legislacão pertinente.

Art. 20 - Os cursos de especialização, aperfeiçoamento, extensão e outros
Serão ministrados de acordo corn os pianos traçados e aprovados pelas
U fliversidades, pelas centros universitários e pelas demais instituiçôes de
ensjno superior.

Art. 21 - Os diplomas expedidos correspondentes a cursos legaimente
reconhecidos, bern como a cursos credenciados de pos-graduacão, serão
registrados na própria universidade, impartando capacitacão para exercIcio
proflssionai na respectiva area abrangida, corn validade, segundo a lei
federal, em todo o território nacional.

Art. 22 - Entre os periodos letivos regulares, conforme disponham Os
estatutos e os regimentos, poderãa ser executados programas de ensino, de
pesquisa e de extensão que assegurem 0 funcionamenta continuo das

MR
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iflStituiçöes de ensino superior.

Art. 23 - A formaçäo do professor normalista de ensino médio será
incentivada em areas onde os diplomados em nIvel superior nâo atendam as
demandas existentes.

Capitulo II
Do Corpo Docente

Art. 24 - 0 regime jurIdico do magistério superior será regulado pela
legislaçao trabaihista, na falta de lei especifica, e pelos estatutos e regirnentos
das universidades e dos estabelecimentos isolados.

Art. 25 - Entendem-se como atividades de magistério superior, para efeitos
desta lei:

I - as que, pertinentes ao sistema de ensino, pesquisa e extensão, se
exerçam nas universidades, nos centros universitários de ensino e nos
estabelecjmentos isolados, em nIvel de graduaçao, ou mais elevado, para fins
de transmissâo e ampliaçâo do saber;

II - as inerentes a administraçao escolar e universitária exercida por
professores.

Art. 26 - Serâo considerados, em caráter preferencial, para 0 ingresso e a
promoçäo na carreira docente do magistério superior, os titulos universitários
de mestrado ou doutorado ou frequência regular em cursos de pós-graduaçâo
e a teor cientIflco dos trabalhos dos candidatos, principalmente obras
Pu bl icadas.

Art. 27 - As universidades deverào, progressivamente, estender a seus
docentes os regimes de dedicaçao exclusiva nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

Art. 28 - 0 regime a que se refere a artigo anterior será prioritariamente
estendido as areas de maior importância para a formaçao básica e
profissional.

Art. 29 - Ao pessoal do magistério superior admitido mediante contrato de
trabalho aplica-se exclusivamente a legislaçao trabalhista, mantido o regime
estatutário mesmo para as professores püblicos colocados a disposiçao de
mantenedoras, corn estruturas do direito privado, pelo poder pUblico.

CapItulo III
Das Disposiçoes Gerais

Art. 30 - As instituiçães de ensino superior poderao criar as funçoes de
monitor para alunos do curso de graduaçäo que demonstrem capacidade de
desempenho em atividades técnico-didáticas de determinadas disciplinas.

Art. 31 - 0 Conselho Estadual de Educação interpretará as disposiçöes das
leis estaduais de interesse do sistema de ensino do Estado.
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Parágrafo ünico - Na interpretação da lei, ter-se-ão sempre em vista os

resultados educacionais, cientificos e culturais, que prevalecerao sobre as
formalismoS burocráticos.

Art. 32 - 0 Conselho Estadual de Educacão, após inquérito administrativa
especial, poderá suspender a funcionamento de qualquer estabelecimento
isolado de ensino superior ou intervir na autonomia de qualquer universidade,
na forma da legislacao federal aplicável.

Parágrafo tnico - No caso de universidade, a suspensão da autonomia so
ocorrerá por decreto do Governador do Estado, após pronunciamento do
Conselho Estadual de Educacaa, amplamente debatida a maténa, corn a
defesa plena da interessada, obedecida a legislação federal aplicável,
podendo haver recurso para a Ministério da Educaçâo, se a assunto versar
sobre normas legais de estrita competência da Uniâo.

Capitulo IV
Das Disposicöes Transitórias

Art. 33 - As atuais universidades do sistema estadual em Minas Gerais em
funcionamento na data de publicacão desta lei serão consideradas centros de
apoio ao desenvolvimento do ensino no Estado e deverâo, na medida do
possIvel, contribuir corn a alfabetizacão e corn bolsas de estudo para alunos
carentes, cam a apoio do poder püblico estadual no esfarco de sua expansão
educacional e cientIfica.

Art. 34 - As entidades mantenedoras de instituiçöes universitárias poderão
se estruturar coma autarquias, fundaçães pUblicas ou sociedades sem fins
lucrativos, cam participacãa do poder pibIico estadual.

§ 10 - As fundaçôes instituidas par lei estadual, desde que nãa mantidas
pelo poder pUblico, poderão se estruturar coma organizacöeS privadas, na
forma da Iegislação federal.

§ 2° - Transformada a instituicäo em sociedade comercial, esta se
submeterá as exigências da lei federal competente.

Art. 35 - A instituição de ensino superior poderá transferir-se de
mantenedora, devendo observar as normas emanadas pelo Conselho
Estadual de Educaçãa.

Parágrafo Cinico - A instituiçäo, se mantida corn recursos püblicas,
dependerá, para a transferéncia, de ato autarizativo do poder campetente,
canforme a lei.

Art. 36 - No exame dos pedidos de autorizaçâo de cursos superiares, a
Canseiho Estadual de Educaçâo devera levar em conta a necessidade da
regiaa, as possibilidades de funcionamento da futura instituição, além de
outros dados de interesse cultural.

ri
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Parágrafo ünico - Os pedidos mencionados neste artigo, quando

encaminhados pelo Secretário de Estado da Educação, pelos Prefeitos das
grandes cidades e pela Comissâo de Educaçao da Assembléia Legislativa,
terâo preferéncia para a apreciação devida no Conselho Estadual de
Educação, independentemente da época em que forem remetidos a esse
colegiado.

Art. 37 - A criaço de instituiçoes universitárias será estimulada em todo o
Estado, devendo 0 municipio dar ênfase a formaçao dos docentes e dos
especialistas para 0 ensino fundamental e para o pré-escolar e, ainda, em
ciéncias contábeis e administrativas, tendo em vista o desenvolvimento social.

Art. 38 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 17 de novembro de 1999.
Sebastião Costa, Presidente e relator - Antãnio Carlos Andrada - Dalmo

Ribeiro Silva - João Pinto Ribeiro.
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 110/99

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epigrafe objetiva
doar ao MunicIpio de Frutal o imável que especifica.

A proposicão foi aprovada em 10 turno, com a Emenda no 1, da Comissâo
de Constituiçao e Justiça. Agora, cabe a esta Comissão apreciar a matéria
em 20 turno, conforme dispöe 0 art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
0 imóvel objeto da proposiçâo em tela é constituldo pot urn terreno urbano

corn area de 972m2, que foi doado pela Prefeitura Municipal ao Estado para
que ali se construIsse o Quartel do Grupo de Policia Florestal, conforme
estabelecem as Leis Municipais n os 3.783 e 3.869, ambas de 1982.

No momento, parte do imOvel está desocupada, e, de acordo corn o
comando da Policia Florestal, o Prefeito de Frutal manifesta o desejo de
reavé-la para dar-Ihe destinaçao de natureza social, ou seja, a construção de
casas populares, de que a rnunicIpio e carente.

Reiterando entendimento manifestado no 10 turno, temos que a doacão em
causa não irnplica onus para as cofres püblicos, nem mesmo repercussão na
execução orçamentária, constituindo somente diminu icão do ativo imobilizado
do Tesouro Estadual.

Feitas tais consideraçOes, entendemos que o negócio jurIdico se justifica
pelo interesse püblico municipal, naturalmente contido no interesse mais
amplo do Estado. Entretanto, faz-se necessária apresentação de emenda ao
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vencido para especificar a destinacáo a que estará sujeito o imóvel, caso seja
realizado 0 contrato civil que se pretende firmar entre o Estado e o rnunicIpio.
Resta-nos comentar que essa cláusula a ser incluIda na lei é garantia de que
a bem servirá incontestavelmente ao interesse püblico.

Conclusâo
Em vista do aduzido, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 110/99 no

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

EMENDA N O 1
Acrescente-se ao art. 10 a seguinte paragrafo nico:
"Parágrafo Unico - 0 imOvel descrito neste artigo destina-se a construcão de

casas populares.".
Sala das ComissOes, 16 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo - Miguel

Martini.
Redacáo do Vencido no 1° Turno

PROJETO DE LEI N o 110/99
Autoriza a Poder Executivo a doar ao MunicIpia de Frutal o imável que

especifica.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municiplo de Frutal a

imóvel constituido pelos lotes n
o
s 6, 7 e 8 da quadra no 360, corn area total de

972m2 (novecentos e setenta e dois metros quadrados), situado na Rua João
Sigriorelli, no MunicIpio de ltabirito, registrado sob o no 11.453, a fis. 01 do
Iivro n o 2, no Cartório de Registro de ImOveis da Comarca de Frutal.

Art. 2° - 0 imOvel de que trata esta lei reverterá ao patrimOnio do Estado Se,
findo a prazo de trés anos contados da lavratura da escritura püblica de
doaçäo, não he tiver sido dada a destinacâo prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 134/99
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária

Relatório
De iniciativa do Deputado Ermano Batista, a projeto de lei em tela tern por

objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer doacão de imável de propriedade
do Estado ao Municiplo de Frei Gaspar.

A proposiçao fol aprovada no 1° turna, sem que fosse apresentada emenda,
e, agora, compete a esta Cornissão apreciar a matéria no 2 0 turno, conforme
dispoe a art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.
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Fundamentaçáo

0 irnOvel objeto da proposição, havido por doaçao em 7/3/55, é constituldo
por urn terreno corn area total de 1.800 M2  e uma construçao formada por seis
salas, aproximadamente corn 180 M2.

No imOvel, instajou-se uma escola de 10 grau, que, após algum tempo de
funcionamento, foi desativada e incorporada a outra, ficando a propriedade
sujeita a açäo de depredadores.

Em face de tais c ircunstâncias a Executivo Municipal pretende he seja
doado tal imOvel, a fim de que possa ser destinado ao abrigo de crianças
carentes, além de servir a implantaçâo de cursos profissionalizantes do
Projeto Toriba e COnstrucâo de quadra poliesportiva.

Reiterando 0 entendimento manifestado por ocasiâo do 1 0 turno e tendo em
vista que, sobre a transacao, não devem incidir tributos, uma vez que a
doador e a donatário sao entidades de direito püblico e, coma tal, gozam de
imunidade fiscal, consideramos que a ordem financeira e orçamentária
permanecerá inabalada , eximindo-se a erário, nesse caso, de qualquer
despesa.

Assim sendo, não v islumbramos óbice de natureza financeiro-orçamentaria
a aprovacão deste projeto

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 134/99 no

20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes , 16 de novembro de 1999.
Marcia Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Miguel Martini - Olinto

Godinho.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 262/99

Comissao de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
Relatôrio

O projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Marcia Cunha, tern pot objetivo
autorizar a Poder Executivo a doar a imóvel que especifica a Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG.

Aprovada em 1° turno, corn as Emendas n°s 1, da Comissâo de
Constituiçào e Justica, e 2, apresentada em Plenário, vem a proposicão a
este Orgão colegiado, que apreciará a matéria em 2 0 turno, conforme dispöe a
art. 102, VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
O irnOvel objeto da proposição em tela, constituido pelos lotes n°s 1-A, 2-A,

3-A, 4 e 5 da quadra 61, está localizado na Avenida José Cândido da Silveira,
cam a Rua Camila Prates, 390, no Bairro Uniao; foi inserido na zona de
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expanSão urbana da Capital e incorporado ao patrimônio do Estado na épaca
da extincâo da MinasCaixa.

Quanta aos aspectos financeiro e orçamentária, inexiste ób!ce a presente
doacão devido a sua natureza, que não trará para a Estado onus pecuniário
nem resolutivo, cabendo a Comissão Especial criada pela Emenda no 1
promover a avaliacão do imOvel, bern coma a elaboraçào de sua planta
especifica, de modo a determinar as limites das areas preservadas.

Quanta a expressão "as expensas da donatária", do texto original, objeto da
Emenda no 2, entendeu a Plenário, apesar do parecer contrário no 1 0 turno,
que ela deveria ser banida do § 1 1 do art. 1 0 do projeto.

Reiterando a entendimenta expendido no 1 0 turno, temos que a efetivaçao
do negócio jurIdico em causa trará amplas possibilidades de consolidaçao
para a UEMG na Capital mineira, acarretando ganho para a ensino
universitário.

Conclusao
Em face do exposto, opinamos pela aprovacâo do Projeto de Lei no 262/99

no 2° turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissöes, 16 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rogerio Correia, relator - Olinto Godinho -

Mauro Lobo.
Redacâo do Vencido no 1 0 Turno

PROJ ETO DE LEI N O 262/99
Autoi-iza a Poder Executivo a doar imôvel a Universidade do Estado de

Minas Gerais - UEMG.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Poder Executivo autorizado a doar a Universidade do Estada

de Minas Gerais - UEMG - a seguinte imóvel de propriedade do Estado: area
de terreno corn 2926680m 2 , constituida pelos lotes n

o
s 1-A, 2-A, 3-A, 4 e 5

da quadra 61, situada na Avenida José Càndido da Silveira, corn a Rua
Camilo Prates, 390, no Bairro União, em Bela Horizonte, originária dos
registros feitos junta as transcriçães n

os 23.120, a f. 172, Iivro 3-T; 31.887, a
fis. 34, livro 3-AB; e 31.932, a fls. 45, livros 3-AB, do Cartôrio do 4° Oficia do
Registro de Imóveis de Bela Horizonte.

Parágrafo Onico - 0 imóvel de que trata a inciso I deste artiga destina-se
exclusivamente a construçáo e ao funcionamento do "campus" universitário
cia UEMG em Bela Horizonte, devendo a sua implantacãa ser iniciada ate
cinco anos após a lavratura da escritura de doaçâo, sob pena de sua
reversão ao patrimônio do Estada.

Art.21 - A Comissão Especial encarregada da avaliacâo do imôvel terá a seu

L
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cargo a elaboraço de sua planta especifica, de modo a determinar os limites
das areas preservadas do Estado.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMuNICAcAO

-0 Sr. Presidente despachou, em 17/11/99, a seguinte comunicação:
Do Deputado Cristrano Canêdo, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Auro Henrique Albuquerque, ocorrido em 10/11/99, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SABADO, 20 DE NOVEMBRO DE 1999

ATAS

ATA DA 95 a REUNIAO ORDINARIA, EM 18/11/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Hely Tarquinio
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -

Correspond ência: Oficlo no 7/99; OfIcios - 2 a Fase (Grande Expediente):
Apresentacão de Proposicöes: Projetos de Lei n

o
s 688 a 691/99 -

Requerimentos n
os 910 a 915/99 - Requerimentos dos Deputados Paulo Piau,

Adelmo Carneiro Leao, Eduardo Hermeto, Dalmo Ribeiro Silva e outros, Chico
Rafael, Antonio Carlos Andrada e outros, Alberto Pinto Coelho e outros,
Durval Angelo e Agostinho Silveira e outros e da Comissão de SaUde -
ComunicaçOes: ComunicaçOes da Comissâo de Direitos Humanos e de
Transporte e do Deputado Wanderley Avila - Oradores Inscritos: Discursos
das Deputadas Elaine Matozinhos e Maria Olivia e dos Deputados Durval
Angelo, João Leite e Márcio Cunha - 2 a Parte (Ordem do Dia): i a Fase:
Abertura de lnscricOes - Leitura de ComunicaçOes - Despacho de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Eduardo Hermeto, Chico
Rafael, Durval Angelo, Agostinho Silveira e outros e Dalmo Ribeiro Silva e
Outros; deferimento - Votaçäo de Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Saüde e dos Deputados Adelmo Carneiro Leão, AntOnio Carlos
Andrada e outros e Alberto Pinto Coelho e outros; aprovacâo 2a Fase:
Palavras do Sr. Presidente - DiscussOo e Votação de ProposiçOes:
Requerimento do Deputado João Leite; aprovação - lnexistência de "quorum"
qualificado para votacOo das propostas de emenda a Constituicão - Votação,
em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 152/99; requerimento do Deputado Fábio
Avelar deferimento; votacOo do Substitutivo n o 1, salvo emendas e destaque;
aprovacao votacão das Emendas n°s 1 e 2, salvo destaque; aprovacOO;
VotacOo da Emenda no 2; discurso do Deputado Adelmo Carneiro Leão;
rejeicao - VotaçOo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 172199; requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho; aprovação; votacão do projeto, salvo
emendas; aprovaçOo; prejudicialidade dos Substitutivos n

o
s 1 e 2; votaçäo da

Emenda no 3; rejeiçOo; verificaçäo de votaçáo; ratificaçâo da rejeiçäo; votaçáo
da Emenda no 4; rejeicOo; votaçOo das Emendas n°s 1 e 2; rejeicâo -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei Complemental no 18/99;
requerimento do Deputado Márcio Cunha; aprovacâo do requerimento -
Drscussão em 10 turno, do Projeto de Lei no 289/99; aprovacão corna
Emenda no 1 - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 307/99;
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aprovação - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 395/99.
encerramento da discussâo; requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho;
deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaque; aprovação;
votação das Emendas n°s 1 a 5, salvo destaque; aprovaçáo; votação da
Emenda no 2; rejeicão - Discussäo, em 2° turno, do Projeto de Lei no 75/99;
aprovaço - Discussâo, em 2 11 turno, do Projeto de Lei no 126/99;
apresentaçâo do Substitutivo n o 1 e da Emenda no 1; encerramento da
discussão; votaço do Substitutivo n o 1, salvo emenda; aprovaçao; votação
da Emenda n o 1; rejeicào - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no
360/99; apresentação do Substitutivo no 2; encerramento da discussão;
ericaminhamento do projeto corn o substitutivo a Comissão de Educacao para
parecer - 31 Parte: Leitura de Cornunicaçoes - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Amilcar Martins e Sebastião Navarro Vieira - Encerramento.

Comparecirnento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Agostinho
Silveira - Alton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio -
Ambrósio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada
- AntOnio Genaro - AntOnio Julio - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo -
Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Eduardo Braridão - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elmo Braz
- Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely TarquInio - Irani Barbosa - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rérnolo Aloise - Rogérlo Correia -
Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Avila.

Abertu ra
0 Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl5rnin, a lista de

comparecirnento registra a existéncia de nUrnero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Parte

995i a Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 2°-Secretário, procede a leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sern restriçOes.

Correspondéncia
- 0 Deputado João Leite, 1 0-Secretário "ad hoc", lé a seguinte

correspondéncia:
OFICIOS

No 7/99, do Sr. Sylo da Silva Costa, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, informando da impossibilidade de funcionários desse Orgão
prestarem depoimento na CPI do IPSM, uma vez que nào tern competéncia
legal para representá-lo. (- A CPI do IPSM.)

Do Sr. Aelton José de Freitas, Presidente da EMATER-MG, encaminhando
inforrnaçOes referentes ao Programa de Melhoria da Oferta de Agua no Sem
Arido Mineiro, em atendimento de requerimento da CPI das Barragens. (- A
CPI das Barragens.)

Do Sr. AntOnio Carlos Pereira, Diretor-Presidente da BHTRANS, informando
que esse órgão se fará representar por Angel Eguinoa, Gerente de Taxi e
Transporte Escolar, no debate piblico sobre o tema "Seguranca dos Taxistas:
Sinai Verrnelho para a Violéncia". (- A Comissão de Transporte.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacào de ProposicOes

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - 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 688/99

Declara de utilidade püblica a Associacäo de Apoio aos Portadores de
Necessidades Especiais de Minas Gerais - ASPAMG -' corn sede no
MunicIpio de Pouso Alegre.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica deciarada de utilidade püblica a Associação de Apoio aos

Portadores de Necessidades Especiais de Minas Gerais - ASPAMG -, corn
sede no Municipio de Pouso Alegre.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 16 de novembro de 1999.
Chico Rafael
Justificação: A Associação de Apoio aos Portadores de Necessidades
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Especiais - ASPAMG - e uma sociedade civil sem fins lucrativos e tern seu
estatuto registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas JurIdicas de
Pouso Alegre. Tern por finalidade a assistência as pessoas portadoras de
necessidades especiais que demandam atendimento pelos diferentes
segmentos da rnedicina-psicologia, pedagogia, fisioterapia, fonoaudiologia e
outras especialidades.

Conforme atestado de Juiz da Comarca de Pouso Alegre, a ASPAMG
funciona regularmente ha mais de dois anos, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas e que nenhuma remuneração recebem pelo exercIcio dos
respectivos cargos.

Em caso de dissoluçâo da sociedade, seu patrimOnio reverterá a outra
entidade sem fins lucrativos, a ser designada pela Assembléia Gerat.

Por se evidenciar a caráter de utilidade püblica de que se reveste a
entidade, esperamos ver aprovado este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para detiberaçao, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 689/99
Declara de utilidade püblica a Casas Lares Vida Viva, corn sede no

MunicIpio de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica dectarada de utilidade ptiblica a Casas Lares Vida Viva, 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 Reuniães, de de 1999.
Paulo Piau
Justificaçao: A ONG Casas Lares Vida Viva é uma entidade beneficente

sem fins lucrativos, devidamente registrada no Cartôrio de Registro de Titulos
e Documentos de Pessoas Juridicas da Comarca de Uberaba e obteve, em
agosto de 1998, o titulo de utilidade püblica municipal.

A entidade cumpre as suas funçoes estatutárias, sociais e educacionais em
caráter preventivo ao abrigar crianças que, sem seu amparo, estariam em
situação de nsco e extremamente propensas ao ingresso em uma vida de
delinquência.

As suas atividades sáo executadas sem vinculação religiosa, nem polItico-
partidária, baseando-se apenas nos principios da ética e da cidadania para
garantir as crianças o seu direito de crescer e se desenvolver em urn
ambiente favorável, o rnais próximo possivel de uma famflia saudável e bern-
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estruturada.

A entidade näo possui fins lucrativos e näo recebern rernuneração seus
dirigentes e associados, ao contrário, estes contribuem financeiramente e
corn sua forca de trabalho para o alcance dos objetivos propostos.

Sendo uma entidade de elevado conceito na comunidade onde atua, por
realizar urn importante trabaiho na area de assistëncia social e apresentar
todos as requisitos legais dispostos na Lei n° 12.972, de 27/7/98, esperamos
a apoio dos nobres pares a aprovacâo deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exarne preliminar,
e do Trabaiho, para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento lnterno.

PROJ ETO DE LEI N o 690/99
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Municipio de Gonçalves 0

imóvel que especifica.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica autorizado o Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIpto de

Gonçalves o imóvel constituIdo de terreno corn area de 2.646 m 2 (dois mil
seiscentos e quarenta e seis metros quadrados), incluindo-se ai o prédio
construldo na referida area, situado nesse municipio, registrado no Cartôrio
de Registro de lmóveis da Comarca de Paraisápolis, sob o n° 13.427 do livro
3, "o", fis. 153.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ReuniOes, 10 de novembro de 1999.
Maria Olivia
Justificação: 0 imóvel objeto desta proposição, constituldo de terreno e

prédio, foi doado pela municipalidade ao Estado, porque nele funcionava uma
escola estadual. Corn a municipalizaçào do ensino, a situaçáo se inverteu, ou
seja, urna escola municipal passou a ocupar terreno e prédio do Estado.
Pretendernos, corn este projeto, solucionar tat questão.

Alérn disso, e relevante mencionar que a im6vel continuará integrando a
patrirnônio ptiblico, vista que a aprovacáo do prajeto implica apenas sua
transferência da esfera estadual para a municipal.

Pelo exposta, contamos cam a imprescindIvet apoio dos ilustres pares a
aprovaçäo deste projeto.

- Pubticado, vai a projeta as Comissöes de Justica e de Fiscalizaçãc
Financeira para parecer, nos termas do art. 188, c/c o art. 102, do Regimentc
I nterno.

PROJ ETO DE LEI N o 691/99
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Declara de Utilidade Püblica a Missäo Sal da Terra, corn sede no MunicIpio

de Uberlãndia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Missào Sal da Terra, corn

sede no Municipio de Uberlândia.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaço.
Art. 3° - Revoga rn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniôes, 9 de novembro de 1999.
Joào Leite
Justificação: A Missão Sal da Terra, corn sede no Municipio de Uberlándia,

é uma entidade civil sern fins lucrativos, fundada em 1997, que luta pela
meihoria das condiçoes de vida dos carentes da regio onde atua,
promovendo açöes de caráter assistencjal nas areas de saüde, educação e
apoio a infãncia e a veihice.

o reconhecirnento da entidade como de utilidade pUblica fortalecerá
trabalho que vern sendo realizado, trazendo melhorias para a população
carente de Uberlãndia, pelo que conto corn o apoio dos nobres colegas para a
aprovaçao deste projeto de lei.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica, para exanie preliminar,
e do Trabaiho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Inferno.

REQUERIMENTOS
NO 910/99, da Cornissâo do Trabaiho, solicitando seja encarninhada ao

Presidente da Repüblica, ao Ministro do Trabaiho, ao Ministério Püblico do
Trabaiho, ao Delegado Regional do Trabalho em Minas Gerais e ao
Presidente da Comissão de Trabaiho da Cârnara Federal, manifestaçao de
repüdio pela forma como as questöes referentes ao descumprirnento da
legislaçao do trabalho tern sido tratadas pelas ernpresas e pelo Governo
Federal.

NO 911/99, da Corn issão do Trabalho, solicitando seja encaminhada ao
Presidenfe da ACESITA, aos Presidentes dos Sindicatos de Metalürgicos corn
base territorial no Vale do Ago, ao Presidente da Federaçâo de Metalürgicos e
Centrais Sindicais, manifestaçâo de reptidio pela forma como as questöes
referentes 20 descumprimento da legislação do trabalho tern sido tratadas
pelas empresas e pelo Governo Federal. (- Distribuidos a Comissão do
Trabaiho.)

NO 912/99, do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja remetido oficio ao
Presidente da CEMIG corn vistas a que a empresa preste esclarecimentos
sobre a compra de todo material adquirido por ela e o percentual detalhado no
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Estado de Minas Gerais, em outros Estados e no Exterior, nos Ultimos 15
anos. (- A Mesa da Assembléia.)

N O 913/99, do Deputado Arlen Santiago, solicitando seja remetido oficio ao
Presidente da COPASA corn vistas a que seja autorizado o inIcio das obras
de recuperacão da barragem do rio Pardo de Minas, que abastece o
Municipio de Taiobeiras. (- A Comissão de Meio Arnbiente.)

N O 914/99, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja remetido
ofIcio ao Governador do Estado corn vistas a que seja deterrninada a
regulamentacão da Lei n° 12.687, de 1 0/12/97. (- A Comissão de Saüde.)

N o 915/99, da Deputada Maria Olivia, solicitando seja formulado apelo 20
Secretário da Fazenda corn vistas a que a proposta de alteracão nos critérios
de isenção do ICMS incidente na saida de veiculo autornotor de produçao
nacional adquirido por pessoa portadora de deficiéncia fisica seja submetido
ao CONFAZ. (- A Comissão do Trabalho.)

Do Deputado Paulo Piau, solicitando que o Presidente da CEMIG seja
convocado a comparecer na Assernbléia Legislativa para discutir o processo
de fornecimento de energia elétrica pela ernpresa aos usuários no Estado. (-
A Comissão de Meio Ambiente.)

- São tambérn encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Adelrno Carneiro Leão, Eduardo Hermeto, Dalmo Ribeiro Silva e outros, Chico
Rafael, Antonio Carlos Andrada e outros, Alberto Pinto Coelho e outros,
Durval Angelo e Agostinho Silveira e outros e da Cornissão de SaCide.

Comunicaçôes
- São também encarninhadas a Mesa comunicaçôes da Comissão de

Direitos Humanos e de Transporte e do Deputado Wanderley Avila.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, rnembros da irnprensa presentes nas galerias, senhores
assistentes jurIdicos penintenciários, senhoras e senhores, gostaria, hoje,
desta tribuna, de deixar aqui registrado os nossos parabéns e os nossos
votos de sucesso a Dra. Angela Maria Prata Pace, já norneada Secretária da
Justiça do Estado, a primeira muiher a ocupar essa Pasta. A Dra. Angela tern
toda uma história de luta, de trabalho e é uma brilhante advogada. Temos a
certeza de que fará naquela Pasta urn belissimo trabalho, a exemplo de tudo
o que fez ao longo de sua vida profissional. Ainda gostaria também, em nome
do PSB, de dar as boas-vindas ao Deputado Luiz Tadeu Leite. (- LC-:)

'Ocupamos, hoje, esta tribuna para denunciar e trazer ao conhecimento dos
nobres pares desta casa a aflitiva e angustiante situacão em que se
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encontram Os 49 assistentes juridicos penitenciários de nosso Estado. Esses
advogados, ora exercendo a funçáo de defensores, foram reconhecjdos por
lei, oriunda desta augusta Casa, sob o no 13.054, de 24/12198, e convolada
corn manutencâo de veto relativo a sua vigência, também nesta Casa, na
atual legislatura, em abril deste ano, por unanimidade dos presentes.

Os assistentes juridicos penitenciários são responsáveis pela massa
carcerária do Estado. Tern Os seus vencimentos entre R$350,00 e R$400,00.

A Lei no 13.054 equipara sua remuneração paga aos Defensores PUblicos
de 1a Classe, sem o direto a promoçôes, excluindo ainda 95% a tItulo de
periculosidade, não havendo, nessas condiçOes, urn impacto de significativas
despesas para o Estado. Ao contrário, trará urn beneficio assistencial
motivando uma segurança major para a sociedade como urn todo.

Corn os parcos vencimentos, e disso eu tenho convencimento e
conhecimento bern prOximo, esses assistentes jurIdicos penitenciários
atendem aos expedientes forenses da Capital, de Contagem, de Ribeirâo das
Neves e demais cidades metropolitanas, bern como aos de Juiz de Fora,
Barbacena, Governador Valadar-es, Unal, Teôfilo OtOni e outras. Em algumas
regiöes, todo o fluxo de trabalho é efetivado a expensas de seus minguados
vencimentos como conduçâo prOpria, gasolina, alimentacao e o risco da
ocornocáo em Si. Em Teôfilo Otôni, por exemplo, quando chove, deslocam-se
ate a pe.

Esses abnegados advogados, apesar dessa marginalização, tern atendido,
corn absoluta presteza, os infortunados penitentes - presidiários. Como
exemplo, nâo se tern notIcia, ha muito tempo, de rebeliães em nossas
penitenciárias. Devemos creditar esse fato, ou seja, o suporte da reinserção
social, a assisténcia juridica, Clue e responsabjljdade desses abnegados
advogados.

"No mornento, todos Os 49 Assistentes Juridicos Penitenciários estão
empenhados em urn mutirão, saneando todos Os prontuários, para atender 0
Decreto Presjdencial n o 3.226, de 29/10/99, comumente conhecido como
indulto de Natal.

E urn expediente de esperança e muita expectativa para os atuais detentos.
Uma massa explosiva de consequências danosas.

Não podemos alirnentar a rnIdia corn rebeliöes, a exernplo de outros
Estados membros, coma São Paulo, Recife, Goiás e outros.

Esta Deputada se sente no dever de alertar para o não- esquecirnento dos
nossos presos e dos que os assistem. 0 fato ocorrido no Centro do
Adolescente de Sete Lagoas está bern vivo em nossas consciências e nossas
rnernórjas.
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Existe urn termo pouco comum aos leigos - tambor africano -, que significa:

os presidiários de urn modo geral tern noticias de tudo que Ihes diz respeito
antes de qualquer veiculação oficial. E eflciente e eficaz. No momento, esses
"tambores" já estão anunciando a insatisfacão desses Assistentes JurIdicos
Penitenciários. E temerário: a reacao primeira virá por parte dos detentos,
que, preocupados corn a falta de assistência juridica - o suporte da
esperança, da harmonia prisional -, não medirão esforcos, na angstia
prisional, em defender o elo de liberdade, que são Os prôprios Assistentes
Juridicos.

Origem e peregrinacão da Lei no 13.054.
A Cornissào de Direitos Humanos, corn fundamentos na CPI do Sistema

Penitenciário, na Constituição Federal, bern como na Lei de Execucoes
Penais, sensibilizada ao verificar a omissão ocorrida nas Leis n°s 12.765, de
21/1/98, e 12.896, de 30/6/98, que conternplou a nOrnero de 125 advogados
no quadra suplernentar da Defensoria Piblica, em vez de 175, nOmero este
que abrigaria também os Assistentes Juridicos Penitenciários, apresentou,
em 11/11/98, a Ernenda n o 5 ao Projeto de Lei n o 1.393/97, em trarnitacão no
Legislativo, dando a mesmo tratamento aos então Assistentes JurIdicos e
originando a Lei no 13.054, de 24/12/98.

Tomando conhecimento, por intermédio das lideranças dos Assistentes
Juridicos, de que a Secretaria da Justica e Direitos Humanos, por meio do
Of/Gab/37913/99, encaminhou a Secretaria de Adrninistracão e Recur-sos
Humanos a relacao dos assistentes por unidade prisional, SIPRO-20081-1 1-
70/1999-0, corn promessa de pronto pagamento, aguardando disponibilidade
de caixa, esta Deputada, acompanhada de representantes dos Assistentes
Juridicos, teve, em 4/5/99, audléncia corn o Sr. Secretário de Recur-sos
Humanos e Administracão, Dr. Savio de Souza Cruz, em que fez pedido Clue
foi ratificado pelo Oficio no 253/99, de 5/5/99, tendo obtido a promessa do
pronto pagamento, ou rnelhor, do cumprirnento do art. 40 da Lei no 13.054. Em
5/7/99, por meio do Oficio no 379, reiteramos a pedido. Em 13/7/99, a Sr.
Secretário de Recur-sos Humanos e Administração, esquivando-se,
encaminha a assunto par-a a douta Procuradoria, suscitando dUvidas quanta a
vicio de origem.

Em 24/8/99, esta Deputada, acompanhada de todos as assistentes
juridicos, fol recebida em nova audiência corn a Sr. Secretário Sávio Souza
Cruz. ApOs longo diálogo e esciarecirnentos de detaihes, houve nova
promessa de pronto pagamento, desde que fossern apresentados os
docurnentos de habilitacâo profissiona - urn absurdo -, alegando, inclusive,
ser engenheiro e nada entender de ciências juridicas. Tal exigéncia, se fosse
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a Oltima, tornar-se-ja menos absurda. Em 2/9/99, por meio do Oflcio no
601/99, foram encaminhados todos Os documentos pertinentes aos
advogados inseridos na Lei n o 13.054. Ate o momenta, nenhuma resposta.

Esta Deputada, apOs essa peregrinaçao, sem mais fôlego e sentindo-se
ncapaz de impedir uma passivel greve dos assistentes penitenciários - com

justa razão -, não quer guardar para si tamanha responsabilidade uma vez
que, conforme amplamente explanado, essa greve poderá eclodir a qualquer
instante, e as autoridades serão as Unicas responsáveis. A melhor medida
seria a pronto pagamento aos assistentes jurIdicos penitenciários, ou meihor,
O cumprirnento da Lei n° 13.054, de 24/12/98, arts. 40 e seguintes.

0 Sr. Secretárjo Or. Sávio Souza Cruz, membro do meu partido, neste
momenta e a grande responsávej. Gostaria de registrar, corn muita tristeza, a
maneira fria, insensIvel, indiferente e imatura corn que a Sr. Secretário de
Recursos Hurnanos e Adrninistracao tern tratado essa questao.

Dentro de sua inexperiêncja administrativa, a Secretário está sendo incapaz
de avaliar a que pode representar a paralisaçao dos Assistentes Juridicos
Penjtencjár,os E urn verdadeiro barril de pôlvora, que está prestes a explodir
e comprorneter a imagem do Governo, do qual somos base. Al está a indulto
de Natal: esperada, dia apOs dia, par cada interno, ávido de liberdade. Caso
se paralise a atendirnento juridico é clara que a possibilidade de rebelio é
irninente Gostarja de dizer que de toda essa penCr p a está a par nasso lIder
de Governo, a nobre parlanientar Alberta Pinto Coelho, que, alérn de ter sido
procurada pelos Assistentes Juridicas Penitencjários foi, pracurada par esta
Deputada, ate rnesrno pelo respeito e arnizade que a ele dedica, para colocá-
lo a par de toda essa preocupante situação.

o Deputado Joáo Batista (em aparte) - Minha cara Deputada Elaine
Matozinhos gostaria de trazer-Ihe a nossa apoio. Fui membro da CPI do
Sistema Penitenciário e tivernos a aportunjdade de conviver cam esses
profissionais que se dedicam e atendem urna demanda do Estado. 0 Estado
no camparece na totalidade dessa demanda, portanto designou-os para
executar essa funçâo prestam urn serviço para que as pobres tenham acesso
a Justiça, e a Estado camete contra eles urna grande injustiça.

o tempo está pouco, mas quero deixar a apoio da Bancada do POT.
Estamos tarnbém trabalhando corn esse grupo de profissionais, para que
possamos demover o Secretário Sávio Souza Cruz de sua posiçào
equivocada, para mastrar-Ihe que nãa se administram recursos humanos corn
atitudes desurnanas

E urna atitude desurnana do Secretário contra esses prafissionais
Proponho a V. Exa. que facarnos urn requerirnento de todas as liderancas
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partidárias desta Casa, solicitando ao Governador Itamar Franco que tome
providências para que essas injusticas sejarn corrigidas. Obrigado e
parabéns.

A Deputada Elaine Matozinhos - Muito obrigada, nobre Deputado João
Batista. E de fundamental impartância estarmos todos unidas nessa grande
causa, e, apenas para concluir, gostaria de dizer que já de longa tempo as
advogadas lotados na Defensaria Püblica, oriundas dos mais diversos setores
do Estado, já recebem como Defensores Püblicos de primeira classe,
cumprindo-se a lei anterior, aprovada par esta Casa.

Lamentamos que as Assistentes Juridicos Penitenciários, nümero tao
pequeno, apenas 49, estejam ai passando par toda essa aflição. Mas temas
certeza de que buscarernos mecanismos junto ao Governo para que se
carrija essa tremenda injustiça que se tern praticado contra esses
prafissionais. Muita abrigada.

0 Sr. Presidente - Cam a palavra,a Deputada Elaine Matozinhos.
A Oeputada Maria Olivia - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores, venho a esta Tribuna para prestar justa hornenagem ao grande
name da arte barraca mineira e brasileira.

Urn dos maiores artistas mineiros foi, sern dUvida, Antonio Francisco Lisboa,
a Aleijadinho. Reconhecido como a artista brasileiro mais importante da época
colonial, Aleijadinho era urn genial artista que safria de doença degenerativa
que a obrigava a amarrar seus instrurnentos de trabaiho nos bracas.

Nascido na secular Vila Rica, faleceu corn 66 anos, em 18/11/1814;
partanta hoje faz 185 anas de seu falecimenta.

Seu aprendizado artIstico fai somente prático.
Seu primeiro rnestre foi seu pai, Manoel Francisco da Costa Lisboa,

arquiteto e mestre de grande rename na época.
Aleijadinho, a talento rniiltiplo par exce!ência, além de arquiteto, era

principalrnente escultor. 0 pal transmitiu-lhe a veia artistica, de gasta barroco;
a influência africana da mae - de name Isabel - foi, talvez, responsável pela
tendéncia a escultura, de lndole discretarnente expressianista.

A Vila Rica de Aleijadinho era marcada par urna religiosidade, e a nossa
rnestre, através de suas obras, transmite a devoção a lgreja CatOlica. Suas
imagens passuern, além de uma intencãa artistica, piedade cristã. São, a urn
so tempo, obras de arte e devoçàa. As imagens apresentam sernpre rastas
emagrecidas que deixarn perceber assos sob a pele, forternente acentuados,
em contraste corn a vigor dos corpas. Aleijadinha pracurou imprimir em suas
obras vigor especial ao sofrimenta de Cristo, quando esculpiu as Capelas dos
Passos, na nossa histórica Conganhas do Campo.
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Ele tornou suas obras incrivelmente cheias de vida, donas de olhar e gestos

e capazes de transmitir todos os sentimentos e anselos do mestre no ato da
criação. Sua obra pode ser dividida em duas partes, tal qual sua vida: a
primeira, é Constitulda por um rococO alegre, suave. A segunda, sofrida e
séria, retrata a dor de sua doença, como expressam as "profetas" de
Congonhas.

De sua produçao artlstica, localizada basicamente nas cidades de Sabará,
Tiradentes, Ouro Preto, Congonhas e Cachoeira do Campo, fazem parte
verdadeiras preciosidades como a altar-mar e a porta da Igreja de Sâo
Francisco de Assis; a fachada da Igreja Nossa Senhora do Carmo, ambas em
Ouro Preto; a fachada da Igreja Paroquial de Tiradentes; a escultura Cristo
Flagelado, exposta no Museu da Inconfidéncia em Ouro Preto, entre outras.

Paris e considerada hoje capital mundial da cultura, corn museus
mundialmente famosos que exibem tesouros inigualaveis. No Louvre está
Mona Lisa, a obra mais famosa do mundo. 0 Museu Rodin exibe as obras
dos maiores escultores franceses. 0 Museu D'Orsay, palco de grandes obras
de antes eurapélas. Mas e no Petit Palais que a Brasil mostra hoje ao mundo
a beleza e a riqueza do barroco brasileiro.

o Brasil, ate entâo conhecido na Franca coma pals do futebol, das mulatas
e do carnaval, mostra aos franceses urn pedaço do Brasil bastante diferente
de samba e futebol. Eles passam agora a conhecer urn Brasil dana de uma
cultura barroca de grande valor artistica. Através de mais de 300 pecas
selecionadas, a barroco brasileiro faz uma mostra imponente, majestasa e
sensacjonal na Cidade Luz. E a primeira manifestação cultural que se faz no
exterior para comemorar OS 500 anos do nosso descabrimento.

o munda, através de Paris, tamará conhecimento de geniais artistas
brasileiros, principalmente rnineiros, envolvendo a arte barroca, aprendida dos
prOprios eurapeus. A expasiço mastra a riqueza, a força da arte brasileira,
em que a maiar destaque e Aleijadinha. Suas obras estaräa sendo vistas ate
fevereiro no Petit Palais. Mas a mastra de Paris mostra também outros
escultores famasos e anOnimas.

A imprensa francesa faz elogias e destaca a nasso barroco cam simpatia e
aplausos. Registramas nos anaïs desta Casa a trabalho incansável do
Secretário da Cultura Angelo Oswaldo, um dos trés curadores respansaveis
pela grande exposiçâa no Petit Palals.

Nesta oportunidade quero agradecer as comissöes desta Casa - de
Justiça, de Educaça, de CiOncia e Tecnologia e de Fiscalizaçáo Financeira -
pelo apoio e enriquecimento do nosso projeto que cria a fundo para a
preservacao do nosso patrimOnio.
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Solicitamos ao nosso Presidente Anderson Adauto que o coloque em pauta

a mais rapidarnente possivel, para que Minas Gerais dé exemplo de respeito
e reconhecimenta do valor de nassos bens culturais.

Dos pares no Plenário, espero apoio e respeita ao que temos de mais
precioso: a nosso patrimOnio artistica e cultural.

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Parabenizo V. Exa. pela
brilhante locuçãa nesta tarde, trazendo assuntas da mais alta importância
para esta Casa. Primeiramente V. Exa. cita a inesquecivel Aleijadinho. Urn
trabalho vinculado a Minas Gerais, ao Brasil, ao mundo. Tenho certeza
absoluta de que, no seu centenário, também esta Casa, a Poder Legislativa,
presta sua singela e respeitosa homenagem a esse grande herOi mineiro.

Parabenizo também V. Exa. quando felicita a nosso Secretário da Cultura,
Prof. Angelo Oswaldo de Araiijo Santos, que tanto tern feito pela cultura de
Minas Gerais em nosso Estado, no Brasil e no exterior. Nosso Secretário
acaba de chegar da Franca, onde participou de vários encontros, de várias
reuniöes, levando nossa arte ao Petit Palais, confirmando a Estado de Minas
Gerais coma urn dos polos mais representativos da cultura do Pals. Registro,
corn rnuita satisfaçâo, a presenca do nosso Secretário da Cultura na minha
regiãa, sábado passada, quando chegou diretamente de Paris. Esteve em
Jacutinga inaugurando a Ill Sernana Cultural, realizada naquela cidade da
minha regiâa.

Felicito V. Exa., mais uma vez, pela grandeza do seu projeto. Rago a esta
Casa que lute intensamente para que ele seja apravado e sancionada pela Sr.
Governadar, dada a importância que representa para a patrimOnio cultural de
Minas Gerais. Falo coma membro da Camissa de Educacãa e Cultura e
coma membro efetivo do IEPHA, onde tenho a hanra de representar esta
Casa. Parabéns, Deputada Maria Olivia.

A Deputada Maria Olivia - Agradeco ao Deputado Dairno Ribeira Silva, que
tambérn é uma pessoa sensivel a nossa arte e principalmente a preservaçãa
da nassa arte, que é a bern rnaior de Minas Gerais.

0 Deputado Marcia Cunha (em aparte) - Ilustre Deputada, queira receber
da rninha pessaa, e tenho certeza que falo também em nome da Bancada do
PMDB, dos nossas colegas na Casa, do nosso Lider Antônia Andrade e de
outros, nosso cumprimento pelo seu pronunciamento. Tivemos opartunidade
de acompanhar esse seu projeta, que realmente é importantissimo. Quero
cumprimentá-la por sua sensibilidade e par sua vontade efetiva de fazer
alguma caisa nessa area. Sabemas que investir na cultura é investir na
intelectualidade do hamem, no seu poder de transformar a comunidade e a
sociedade em que vive. Portanta, issa é de grande prafundidade e grandeza,
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próprias, sem dOvida alguma, das pessoas Clue pensam dessa forma. Por
isso, quero, em nome da nossa bancada, cumprimeritar V. Exa.

Quero dizer ainda a V. Exa, que citou Aleijadinho, Clue no dia 3 de dezembro
estaremos no Colégio Nossa Senhora das Dores, em Congonhas, onde será
reahzada uma audiência püblica para debater as obras de Aleijadinho e sua
conservaçao, enfim, uma série de problemas que ocorrem naquela cidade, ja
que tivemos o privilégio de ser votado, também, naquele municIpio. V. Exa.
receberá o convite, mas gostaria, de antemáo, de aprovetar o ensejo para
convidá-la e, por extensão, a todos os companheiros desta Casa, para esse
importante evento, urna audiência pUblica no MunicIpio de Congonhas,
dirigida por nossa Comissâo de Turismo.

A Deputada Maria Oliva - Agradeço ao Deputado Márcio Cunha, na
oportunidade, também como relator do projeto na Comissão de Fiscalizaçao
Financeira Clue deu todo o apoio e o carinho que merece urn projeto Clue não
e meu, Clue não é sO da Deputada Maria Olivia, mas de toda a Assembléia
Legislativa.

0 Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Querida Deputada Maria Olivia,
quero cumprirnentá-la pelo seu pronunciamento, pela iniciativa do projeto e,
de maneira muito especial, pelo seu interesse, pela sua sensibilidade, sua
preocupaçao corn as questOes referentes a nossa cultura, a nossa arte, as
nossas tradiçães. F Minas Gerais tern urna responsabilidade especial. De
todo o patrirnônio histórico tombado no Brasil, mais da metade está localizada
em Minas Gerais. E responsabilidade da nossa geraçâo. NOs,
particularmente, que temos responsabilidades na administraçao pOblica do
nosso Estado, ternos de preservar esse patrimOnio para Os nossos fllhos,
para os nossos netos, para as geraçöes futuras.

Portanto, V. Exa. está de parabéns pelo seu empenho, pela preocupaçao
permanente em defesa de formas de financiarnento da arte e da cultura em
Minas Gerais. Continue firme e conte corn o nosso apoio entusiasmado.

A Deputada Maria Olivia - Obrigada, Deputado Amilcar Martins. Gostaria de
dizer que trarnita, também, nesta Casa projeto do Deputado Amilcar Martins
referente a fundo para o nosso patrimônio.

Para terminar, quero dar as boas-vindas ao Deputado Luiz Tadeu Leite,
pessoa que passamos a respeitar, quando Prefeito de Montes Claros, na
década de 80, quando eu era Superintendente da LBA.

Queremos registrar nos anais desta Casa a coeréncia, o carisma e a
competéncia do Deputado César Mesquita. Todos estamos torcendo pelo seu
retorno a esta Casa, o mais rápido possivel. Esse Deputado, em tao pouco
tempo, cativou todos os funcionárjos desta Casa, que, ontem, estavam
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abaladoS corn a sua saida. Estamos aqul, somos de oposição, sabemos que
nosso pedido nào vale muita coisa, mas gostariamos que o nosso
Governador refletisse e trouxesse de volta esse homem que marcou a sua
presenca nesta Casa, em tao pouco tempo.

* - Sem revisào do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado DurvalAngelo.
O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, hoje, na parte da manhã, tivemos a nomeaçào do Procurador-
Geral da Justiça. 0 Governador, como a Constituicäo [he faculta, optou por
indicar o terceiro nome da lista.

Gostariamos de fazer alguns cornentários e impressôes a respeito desse
fato.

Inicialmente, todos sabemos que a Constituicâo de outubro de 1988 colocou
o Ministério Ptblico no patamar que lhe é devido e que é necessário para a
segurança da sociedade, permitindo-Ihe ter determinadas prerrogativas, antes
somente concedidas a representantes da magistratura. De forma bern
incisiva, caracterizou o Ministério POblico como fiscal da lei e como protetor
dos direitos dos cidadäos e das cidadãs. Ao mesmo tempo, deu-lhe a
faculdade de indicar, em lista triplice, o Procurador-Geral de Justica.

Todos verificamos, cada vez mais, Clue uma das coisas boas, positivas, que
se rnostrou eficiente e eficaz e o papel que o Ministério POblico vern ocupando
depois da Constituição. Se hoje ternos urna vigilância severa quanto ac, mau
uso de recursos pi:iblicos ou a proteção de direitos difusos na area de meio
ambiente, na area de patrimônio cultural, na area de patrimOnio pUblico, na
area da crianca e do adolescente, na area do idoso, na area de educaçâo, da
saOde - essa e a garantia constitucional - e porque o Ministério PObtico nao se
furtou a esse papel.

Independentemente dos trés nornes indicados, nomes de respeito e
consideracáo, nornes dignos, de alguma forma iria ser rnantida essa mesma
postura do Ministério Püblico. Mas os trés nomes representam diferentes
visôes ou "partidos", considerando a verdadeira concepcão "gramsciana" de
partido, representarn trés visöes distintas dentro do Ministério Piblico.

Mesmo ressaltando a importéncia das pessoas e o respeito que Ihe
devemos, acredito que houve urn grande equivoco do Governo do Estado,
porque o indicado é urn nome ligado a uma postura conservadora do
Ministério Püblico, a urna postura vinculada ao Vice-Governador, que não tern
demonstrado, desde quando foi Prefeito de Contagern ou mesmo Governador
do Estado, tanta preocupação corn o patrimônio piblico do Estado.

Quero lamentar Clue, mais urna vez, o Governo faz urn discurso de

I-



[4

Ct
C)

'Ct
E
0
z

Ct
'O
Ct
Ct

1008
esquerda, de oposiçâo ao neoliberalisrno, de enfrentamento a essas politicas
nefastas, mas, na hora de sinalizar, infelizmente entra pelo ataiho da direita.
Acho que perdeu o Ministério PUblico, perdeu a sociedade mineira corn essa
nd icaçäo.
Quero trazer uma dentncia, que é mais grave ainda, pois fragiliza essa

opcão do Governador, que foi mal orientada por seus assessores. 0 segundo
classificado na lista, Prornotor de Justiça, Jackson Campomizzi no foi
indicado pelo Governador, porque houve pressäo do alto cornando da Policia
Militar, em virtude de fatos anteriores, quando o Procurador denunciou
arbitrarjedades e violéncias praticadas pela Policia Militar. Temos
nformacoes de fontes fidedignas, partidas dos Secretárjos do próprio
Governador, de que o Comando da Policia Militar fez urn documento ao
Governador e corn ele se reuniu, prevalecendo, ao final, a vontade da PolIcia
Militar. E Iamentável que, em tempos de democracia, tenhamos uma
interferêncja como essa. Urna Policia Militar que se arvora corno juiz, que se
arvora, de alguma forma, como entidade executiva.

Ontem, assistimos a urn acontecjmento lament6vel, quando o Presidente da
Associaçâo de Comandantes da Policia Militar do Brasil e de Comandantes
do Corpo de Bombejros Militar do Brasil, numa cerimônia, em Belo Horizonte,
defendeu o papel da policia, ate mesmo nas torturas e na violéncia policial,
diante do prOprio Governador do Estado e diante de todos os que assistiram a
esse absurdo. Urn Comandante do Paraná defender toda a arbitrariedade
ocorrida durante a ditadura militar, a ponto de o Ouvidor de Poilcia, Dr. José
Roberto, haver se retirado do local, em protesto, é lastim6vel. Ele classificou 0
discurso do Comandante de facista, direitista e contrário aos direitos
hurnanos. Quero dizer que essa interferéncia do Comando da PolIcia Militar,
essa interferéncia do Cornandante da Policia Militar, dizendo ao Governador
qua[ Cleve ser o Procurador de Justiça, muito nos entristece, fragiliza nossa
democracia, colocando-nos numa situaço dificil na sociedade. Esse
acontecimento faz-nos refletir: afinal de contas, quern rnanda neste Estado?
Quero que essa denijncja seja pUblica, aberta e apurada por esta
Assembléia. Não podernos perrnitir tal interferêncja da Policia Militar. E essa
interferência faz-se, agora, em outro campo. Esta Casa, aprovando a
desvinculacão do Corpo de Bombeiros, no dia 2 de junho passado, deu ao
Governador a oportunidade de promover a anistia, e, ate agora, a Lei de
Organizaçao Básica e a Lei de Efetivo dos Bombeiros não entrararn nesta
Casa, porque o Comando da Policia Militar não permite. As leis já se
encontram em mãos do Governo, desde julho deste ano, elaboradas, sem
exagero, pensadas dentro das dificuldades econômicas em que o Estado está
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vivendo, e, ate hoje, a elas não se deu entrada nesta Casa, porque quem diz
se entrará aqui é o Comandante da Policia Militar. Infelizmente, é o que
estamos discutindo, Srs. Deputados. Estamos vendo o poder da democracia
subtraido nessas duas dentncias. Acho que terlarnos de reagir. No segundo
caso, é grave a interferência numa emenda a Constituição, aprovada nesta
Casa. E, no primeiro caso, também é grave do ponto de vista em que fragiliza
O Ministério Püblico, enquanto instituição no Estado.

0 Deputado Arnilcar Martins (em aparte)* - Gostaria de me pronunciar, sem
entrar no mérito dos nomes envolvidos, pois sei serem todos pessoas de
muito born nivel, habilitados para o cargo em questao. Mas acho que o
Governador não respeitou uma questão de principio, que já é uma tradiçao no
Ministério PUblico de Minas Gerais, que é exatamente o respeito as pessoas
que foram classificadas corn major nümero de votos na lista apresentada.
Lamento que V. Exa. não tenha feito a defesa nesse sentido, defendendo o
fato de que o Governador nomeasse o Procurador Bertoldo Mateus, que foi
aquele que teve a major votação, respeitando a vontade do forum de
Procuradores do Estado de Minas Gerais. Concordo corn V. Exa. Nesse
sentido, o Governador do Estado, Itamar Franco, desrespeitou o Ministério
Pi:iblico, enfranquecendo-o. Quero concordar corn V. Exa. sobre a questão da
violéncia e da defesa aberta da violência, o que é absolutarnente inaceitável.

0 Deputado Durval Angelo* - Deputado Amilcar Viana, agradeço o aparte,
mas gostaria de lembrar a V. Exa. que a regra do jogo é Clara: o Governador
escolhe na lista triplice, e desse direito näo discordo. 0 Governador deve ter
seguido o que está acontecendo no Brasil inteiro. Não existe a tradição do
mais votado, tanto que, em São Paulo, corn Mario Covas, do PSDB, não foi
indicado o mais votado da lista, o rnesmo acontecendo no Pará, onde o
Governador era ou é do PSDB.

Não discordo de que o poder de escolha é do Governador, está na
Constituiçao. Quero discordar a respeito da pressão que houve para
determinada escolha, mas acho que o Governador deve ter aprendido corn o
Governador Mario Covas. Não discordo, mas agradeço o aparte de V. Exa.
Concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues.

0 Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)* - Deputado Durval Angelo,
não you entrar no mérito da nomeação do Procurador-Geral da Justica,
porque desconheço os reais motivos dessa nomeação, por parte do
Governador Itamar Franco. Mas, num segundo momento, concordo corn V.
Exa. quanto a interferência do comando da Policia Militar. Essa foi uma
denUncia feita por este Deputado, no que diz respeito 0 lei de desvincutação,
0 lei de efetivo e eu, pessoalmente, pude externar isso publicamente,
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Num terceiro momento, venho discordar de V. Exa. quando citou a questäo
do Comandante Presidente do Conselho dos Coma ndantes-Gerais Estive
ontem, naquela reuniáo, no Hotel Ourominas, e em mornento algum escutei o
Cel. Luiz Fernando Lara fazer apologia ou defesa da violência policial.
Simplesmente colocou-se em defesa das Policias Militares, falando sobre o
sucateamento e as condiçoes desumanas em que os policiais estão
trabal hando.

0 Deputado Durval Angelo* - Deputado, gostaria de esciarecer que ele
colocou o papel positivo que as Policias Militares tiveram no golpe militar de
1964, talvez V. Exa. tenha se esquecido de dizer isso. E, mais do que isso,
segundo informaçoes de dots jornais de grande circulaçao na Capital e
representantes que Ia estiveram, a coisa foi diferente, mas respeito a opinião
de V. Exa.

Gostaria de deixar bern claro que estamos vivendo uma página triste na
história de Minas Gerais, que será contada daqui para frente. Quero que fique
claro que este Deputado no se omitiu ao denunciar o risco que a democracia
corre em nosso Pals. Essa ténue democracia corre urn risco quando a Policia
Militar se arvora em juIzo. Quero deixar bern claro que a ação que estamos
tendo neste Estado, corn denUncias e mais denUncias de violaçâo dos direitos
humanos na acão da Poilcia Militar, está sendo, também, uma página triste
neste Estado. Este Deputado näo será conivente e, em nome do espirito
corporativista de Governo, não se omitirá em denunciar.

Estamos assistindo aos problemas da terra que estâo crescendo no nosso
Estado. Temos urna inforrnaçao de que ha quatro meses urn setor do
Governo segura uma lei, que é de criaçâo do Instituto da Terra, que não veio
ate agora, apesar de já ter sido aprovada e acatada pelo Governador.
Querernos saber: num Governo plural, corn esses setores conservadores,
quem e que manda e decide? Fica al nossa denUncia. Temos uma nova
Secretária de Justiça. Querernos saudá-la, para que tenha sucesso na sua
empreitada. Mas digo que a estrutura de direitos humanos da Secretaria é
muito séria. 0 Dr. Francisco é urn hornem sério e, se for exonerado, a luta
pelos direitos humanos perde no Estado. Desejamos que faca urn born
trabalho, pots é uma pessoa que tern urn passado, competente, que
realmente desernpenha seu papel.

0 Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - Deputado Durval Angelo, respeito
a exposição feita por V. Exa., Deputado sempre atuante e eficiente. 0
Governador Itarnar Franco já ocupou todos as cargos e funçoes que qualquer
cidadão, que qualquer homern, almejaria e almeja. Assirn, prefiro acreditar
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que se pautou pela correção, pela probidade e, acima de tudo, pela
independência de suas decisöes e de suas acöes, ao indicar o atual
Procurador, Dr. Márcio Decat, uma pessoa séria, honrada e capaz. 0
Governador Itamar, corno todos sabem, é urn cumpridor da lei. Cumpriu a lei.
Encarninharam-Ihe a lista trIplice, e coube a ele escoiher um norne. Portanto,
está respeitando a Constituiçäo e as parârnetros legais. Obrigado.

o Deputado Durval Angelo - Obrigado, Deputado.
* - Sem reviso do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Joào Leite.
• Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

pblico presente nas galerias, imprensa e telespectadores, estarnos
acompanhando, perplexos, uma incoerência. Não sei se a denomino assim,
porque parece-me que, neste momenta, tornou-se uma coeréncia. 0 Poder
Executivo, ou seja, a Governo do Estado, que já tinha feito uma intervençâo
na Assembléia Legislativa, quando da eleiçâo da Mesa diretora desta Casa,
intervém agora no Ministério Püblico do Estado. Esse que tern, de acordo
corn a Constituiçao Federal, de cuidar da defesa da ordem jurldica e do
regime democrático e ferido de mode em uma de suas tradiçoes rnais
irnportantes, que é a escoiha do Procurador mais votado pelo Ministério
Püblico. Esse Governo consegue urna façanha, pois escolheu a Procurador
corn 25% dos votos, contra outro que obteve 75%. 0 Governo escolheu
justamente urn Procurador que obteve 75% de votos contra, quebrando uma
tradiçäo de muitos anos do Estado, que já tinha sido quebrada anteriormente.
Na eIeiço de 1989, que era a prirneira do Ministério Püblico, a entâo
Governador Newton Cardoso escolheu para o cargo de Procurador-Geral do
Ministério PibIico o segundo colocado e nâo a primeiro. Corn relaçào ao
Ministério Püblico, que deve estar, para a cidadáo e a cidadã de Minas
Gerais, rigorosarnente na defesa do regime dernocratico, estarnos
acornpanhando essa interferência inaceitável por parte do Poder Executivo.
Estarnos vendo corno as fatos acontecern. Nessa altura da legislatura e dos
trabalhos da Assernbléia Legislativa, nâo podemos dizer que isso seja urna
atitude incoerente deste Governo. Isso e coerente. Este Governo desrespeita,
a todo momenta, a Poder Legislativo e o regime democratico, que tern de ser
patracinado pelo Ministéria PUblico. Estarnos vendo a que este Governo está
fazendo. Sabemos a que representa haje a Orgãa inforrnativo que é a 'Minas
Gerais".

0 "Diário Oficial" não pertence ao Poder Executivo, mas aos Poderes do
Estado. 0 que estarnos vendo nas páginas centrais desse Orgâo infarrnativo é
urna propaganda escancarada e descarada do Poder Executivo, rnostrando
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as obras desse Poder, num desrespeito a todas as normas legais e ao
Ministérlo Püblico.

0 Governo quer escolher nâo aquele que o Ministério Piblico entende que
represente os Promotores. Temos 561 Promotores e 91 Procuradores.
Quarenta por cento dos votos válidos foram para o Procurador Bertoldo
Mateus de Oliveira; 35% dos votos válidos, para o Procurador Jackson Rafael
Campomizzi; e 25%, para o Procurador Márcio Decad de Moura. Portanto, o
Governo desconhece...

Vemos, entào, o Governador do Estado escolher contra os 75% do
Ministério Pblico do Estado de Minas Gerais. Regime democrático. Estamos
vivendo numa democracia. Os Deputados e as Deputadas, que sabem o que
é buscar votos e ser escolhido pelo cidadão e pela cidadé de Minas Gerais,
podem reconhecer o sentimento dos Promotores que votaram nos outros dois
nomes. 0 que recebeu 25% dos votos válidos saiu vitorioso. Isso e
democracia?

Esse Governo, corn o Sr. Newton Cardoso, repete o que já fez em 1989.
Vimos, nos (iltirnos Governos de Minas Gerais, o respeito aos mais votados.
Foi assim em 1991 e 1993, corn o Dr. Castelar Modesto Guimarâes; foi assim
em 1995 e 1997, corn o Dr. Epaminondas Fulgêncio. 0 Governo do Estado
respeitou a decisáo dernocrátjca do Ministério Piiblico. E, agora, vemos essa
tradição da democracia ser quebrada.

0 Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Gostaria de lembrar a V. Exa.
que, quando ha iniciativa por parte do Executivo de interferir ou tentar
interferir no procedimento legislativo, digo eu, na Assernbléia Legislativa, em
nossas decisöes, é natural que nâo somente V. Exa. como também todos os
parlamentares não concordem corn tal iniciativa. Muito bern. Quando ha
iniciativas de interferência do Poder Legislativo nas decisöes do Executivo,
tarnbém não são simpáticas nem constitucionais. Entendo que os Poderes
são harmônicos entre si e independentes.

E natural que Os demais colegas tenham simpatia por esse ou aquele
indicado. No caso do Ministério Ptblico, o Dr. Márcio Decat foi indicado pelo
Governador Jtamar Franco. E de livre escolha dele. Por isso, existe uma lista
trIplice. Näo entendo que, por ser o menos votado, o Dr. Marcia Decat não
deveria ter sido indicado. Como na passagem biblica, "as tltimos serão as
primeiros".

Entendo que o Dr. Márcio Decat, por seu passado e experiência, é uma
pessoa conceituada e a altura de ocupar urn cargo tao importante para a
Estado de Minas Gerais, pela segunda vez. Os outros candidatos também
são pessoas de alto nivel e grande experiência, assirn como as que não
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foram indicados, apesar de terem participado do procedirnento interno do
Ministéria Püblico. Tivemos a felicidade de, nessa lista trIplice, constarem trés
Promotores da rnelhor qualidade e preparo, e não podemos concordar, de
maneira alguma, em interferir na decisäo de nosso Governador do Estado,
pals não gostamos dos rumores de que aqui haja interferéncia dos
assessores do Governador. Portanto, não entrarel no mérito da questão,
porque respeito a decisão do Governador. Tenho a certeza de que quem
ganhou corn a nomeacâo do Dr. Márcio Decat foi a Estado, que também
ganharia corn a indicação do primeiro ou do segundo indicadas, pals são
cidadãos de bern e reputacáo, alérn de terem conhecirnento da matéria.

Muito obrigado, Deputada Paulo Pettersen. Entretanto, V. Exa. desconhece
algumas questöes que quero colocar. Não conheco a Procurador Bertoldo
Mateus de Oliveira, a mais votado; não conheca a Procurador Jacson Rafael
Campomizzi e conheço a Procuradar Márcio Decat de Moura apenas porque
o Governador do Estado, recentemente, nomeou-o para integral a Comissão
de Estudos JurIdicos sobre a Privatizacão de Furnas, au seja, já atuou a
rnando do Governador do Estado nessa Comissão. Portanto, erra a Deputado
Paulo Pettersen ao imaginar que tenho qualquer interesse, pals isso nãa é
verdade. 0 rneu interesse é demonstrar a incoeréncia deste Governo, que
quebra uma tradiçao histórica de escolher para o cargo aquele rnais votado
pela maioria dos Procuradores e Promatores. Erra, também, a Deputado
Paulo Pettersen ao dizer que a questãa nãa interessa ao Poder Legislativo,
pals o Ministéria Püblico é a responsável pela garantia do regime democrático
e pelo acompanhamento do que acantece no Estado. 0 Governador fol a Juiz
de Fora, anunciau a apravaçäa de 400km de asfalto e, em seguida, qual a
seu candidato. Depais foi a Uberaba, anunciau várias obras e, também, qual
o seu candidato. lssa é de responsabilidade do Ministéria PCiblico.

Mas, agora, vemas escoihido urn Procurador que já fez parte de uma
comissão cuja composiçâo fol determinada pelo Governador do Estado,
quebranda uma tradiçáo histOrica de escolher a Procurador rnais votado. 0
mesmo aconteceu no Governo Newton Cardoso.

O Deputado Miguel Martini (em aparte) - Gostaria de agradecer e elogiar V.
Exa. por seu pronunciarnenta. Além disso, quero ressaltar que tambérn não
tenho qualquer coisa a favor ou contra nenhum dos trés Procuradares. pals
náa as conheço pessoalmente. Acredita que as principios devem ser
preservados. A vida püblica deve ser marcada por princIpias, conceitos e
valores, que, quanda quebrados, perdem a democracia e a classe. Coma V.
Exa. muita bern disse, já houve aqul uma interferéncia, e temas certeza de
que, na próxima eleição da Mesa diretara desta Casa, issa não mais ocorrerã,



Z

C)

E
0

a)

a)
a)

014uma vez que Os parlarnentares saberäo rechaçar a interferéncia ilIcita do
Governador neste Poder, escolhendo, soberanarnente, o que considerarern
melhor.

La a democracia foi ferida. Apesar da legislaçao prever que é urn entre Ostrés, nâo ha quebra legal, mas ha quebra de principios. A emenda praposta
por V. Exa. - da qual seremos signatários - tentará corrigir a absurdo que é a
quebra desse princlpio, coma aconteceu agora. E Iarnentável que, mais urna
vez, este Governo aja dessa maneira, que nào ajuda, näo contribui, não
melhora a quadra democrãtica do nossa Pals. Muito obrigado.

o Deputado Jaao Leite - Obrigado, Deputado Miguel Martini.
Lamentavelmente está Ocorrendo essa quebra no Ministérjo Püblico, Orgäo
impor-tante para a garantia do regime democrático, importante no cantrole
externo das policias, coma está estabelecjdo pela Canstituiçao de 1988. No
entanto, estarernos acompanhando, desta Assembléia Legislativa, a firn de
verificar se a Sr. Governador do Estado contjnuará indo de cidade em cidade
anunciando a candidato e as obras. Verernos se permanecerá a controle
externo do trabalho das policias. Queremos ver se continuará sendo
garantido a regime democrático e a igualdade em Minas Gerais. Estaremos
acompanhando corn muita atençâo e denunciando as fatos. Muito obrigado,
Sr. Presidente

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
o Deputado Marcia Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas em virtude de a tempo ser extremarnente curto, falarei urn
pouquinho sabre alguns assuntos, de forma genérica.

Em prirneiro lugar, coma é do canhecimento de todos as Deputados,
recebemos findado o prazo para a apresentaço 3.703 emendas ao
arcamenta. A partir de agora, eu e as Deputados Olinto Gadinho e Rêrnolo
Aloise irernos classificé-las par areas, a fim de que possamos, num primeiro
momenta aceité-las ou näo. Essa aceitaçao tern caráter sornente técnico.
Posteriormente conforrne foi acertada corn as Deputados, entrariamas ern
urn grande entendimento a firn de buscarmos aquilo que paderianios acolher,
de uma forma possivel e adequada, entre as inümeras emendas
apresentadas pelos Deputados. E sornente uma questâo de informacao.

0 segundo assunto - sabre a qual gastaria de me deter mais - diz respeito a
reuniäo realizada aqui, par iniciativa do Deputado Edson Rezende.
Representando a Prefeitura, participararn a Secretário Paulo Lott e a
Presidente César Masci, além de outras autoridades, representantes do
Conseiho Deliberativo do Patrimônjo Cultural. Naquela oportunidade
conversamos a respeito da atitude tomada pela Càrnara Municipal corn
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relacào a aprovacao daquela emenda. Mais uma vez, demonstrei que a
essencial, neste momento, é a discussâo desses critérias. 0 Deputado Joao
Batista de Oliveira sugeriu que fosse, na oportunidade, discutida emenda por
emenda, a fim de que pudéssemas ver a que é incorreto e a que pode ser
acatada. Sern düvida alguma, num primeiro momenta, a correto seria a recuo
da Câmara Municipal, porque uma emenda que nào teve a oportunidade de
ser discutida corn as Vereadores não poderia receber a beneplacito de todos,
coma ocorreu.

o autro assunto que iria trazer infelizmente ficará para outra oportunidade,
em vista do exiguo praza. Muito obrigado.

21 Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de lnscriçoes
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Esgotada a hora destinada

a esta parte, a Presidéncia passa 6 2a Parte da reuniàa, corn a P Fase da
Ordem do Dia, compreendenda as comunicacöes da Presidência e de
Deputados e a apreciacãa de pareceres e de requerimentas. Estâo abertas as
inscriçöes para a Grande Expediente da prOxima reunião.

Leitura de Comunicacoes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência aa Plenário das comunicacöes

apresentadas nesta reunião pelas Comissöes de Direitas Humanos -
aprovaçào, na 14 a Reuniâo Ordinaria, dos Requerimentas n°s 869/99, do
Deputado Gil Pereira; 872 e 873/99, do Deputada Joáo Leite; e 880 a 884,
887 e 888/99, da Cornissão de Direitos Humanos; e de Transportes -
apravacãa, na 27 a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 843 a 846/99 e
861/99, da Comissâo de Transparte. ( Ciente.Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimenta do Deputado Eduardo Hermeto,

solicitando seja desarquivada a Projeto de Lei 546/99, de sua autoria. A
Presidéncia defere a requerimento, de confarmidade cam a inciso )0(XlI do
art. 232 do Regimento tnterno.

Requerimenta do Deputado Chico Rafael, solicitando a retirada de
tramitacao do Projeto de Lei n° 564/99, de sua autoria. 0 Projeto encontra-se
na Comissão de Justiça, aguardando parecer. A Presidência defere a
requerimenta, de conformidade corn a inciso VIII do art. 232 do Regimento
Interno. Arquive-se a prajeto.

Requerirnento do Deputado Durval Angelo em que solicita seja constitulda
camissâo de representaçáa da Assembléia Legislativa, para verificar e
acompanhar, "in loco", a situaçâa na cidade de Buritis, diante da mabilizaçaa
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dos trabalhadores rurais sem terra. 0 Presidente defere 0 requerimento, de
conformidade corn o inciso XIV do art. 232 do Regimento Interno, e designa
Os Deputados Pastor George, Durval Angelo, Rogério Correia, Edson
Rezende e Antonio Andrade para representar a Assernbléia.

Requerimento do Deputado Agostinho Silveira e outros, em que solicitam,
nos termos do Regimento Interno, a instalaçâo de CPI para apuração de
tráfico de drogas no Estado. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade corn o inciso XXV do art. 232 do Regirnento Interno.

Requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, em que
solicitam a convocaçâo de uma reunião especial para proceder a homenagern
do Poder Legislativo a Cia. Säo Geraldo de Viacao, que cornemora neste ano
o cinqüentenário de sua fundaçâo. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade corn a inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, e
oportunaniente fixará a data.

Votação de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerirnento da Corn issão de Saüde, solicitando que se

encaminhe ao Ministro da SaOde oficio rnanifestando a opiniäo da Comissão
de Saüde, contrária a uma possivel privatizacão do sistema de saneamento
básico do Pals. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando, na forma
regimental, a constituiçao de comissão especial para, no prazo de 60 dias,
proceder a estudos sobre a politica de educaçao superior no Estado. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado AntOnio Carlos Andrada e outros, em que
solicitam a inclusão em ordem do dia da Proposta de Emenda a Constituiçao
no 10/99. Em votaçâo, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho e outros, em que solicitam,
nos termos regimentais, seja realizado pelo Legislativo rnineiro ato pOblico,
visando mobilizar a sociedade contra a venda da estatal de Furnas, dentro
dos principios que integram a Frente Parlamentar Jorge Hannas, contra a
privatização da referida empresa. Em votação, o requerirnento. Os Deputados
que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

2a Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ia Fase, a Presidénciapassa a 2a 

Fase da Ordem do Dia, corn a discussâo e a votaçao da matéria
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constante na pauta.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta da reunião a
Mensagem no 58/99 e as Projetos de Lei n

os 52 e 117/99, em virtude da sua
apreciacâo na reuniao extraordinária realizada ontem, a noite, bern como as

Projetos de Lei n
os 340, 66, 127, 270, 278, 299, 302, 331, 350, 353, 364, 383,

422, 423, 444, 458, 461, 64, 76, 264, 274, 583, 358 e 396, apreciados na
reuniäo extraordinária realizada hoje, pela manhä.

Discussão e Votacão de ProposicOes
O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Joäo Leite,

solicitando a inversão da pauta da reuniâo, de modo que a Projeto de Lei no
360/99 seja apreciado ern Ultimo lugar. Em votaçào, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam perrnanecarn como se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovado. A Presidência verifica, de pIano, que nâo ha "quorum" qualificado
para votação das propostas de ernenda a Constituição, mas que o ha para
apreciacão das demais matérias constantes na pauta.

Votaçâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 152/99, do Deputado Fábio
Avelar, que dispöe sobre a ampliaçäo do objetivo social da COPASA-MG. A
Comissäo de Justica concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresentou. A Comissáo de Administração POblica
opinou por sua aprovacão na forma do Substitutiva n o 1, da Comissão de
Justica. A Comissäo de Fiscalizacão Financeira, mais uma vez, perdeu o
prazo para ernitir parecer. Ernendado em Plenário, voltou 0 projeto a
Comissâo de Administracão PUblica, que opina pela aprovacäo das Emendas
n

o
s 1 e 2. Vern a Mesa requerimento do Deputado Fábio Avelar, solicitando a

votaçâo destacada da Emenda no 2. A Presidéncia defere a requerimento, de
conformidade corn a inciso XVII do art. 232 do Regimento lnterno. Em
votação, o Substitutivo no 1, salvo emendas e destaque. Os Deputados que o
aprovarn permanecarn coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçâa,
as Ernendas n

os 1 e 2, salvo destaque, que receberarn parecer pela
aprovaçâo. Os Deputados que as aprovarn perrnaneçarn coma se encontram.
(- Pausa.) Aprovadas. Em votaçâo, a Emenda no 2, destacada, que recebeu
parecer pela aprovacâo. Corn a palavra, para encarninhar a votação, o
Deputado Adelmo Carneiro Leãa.

0 Deputado Adelmo Carneiro Leâo - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
Deputadas, antes de ser posta em votaçâa a emenda, tenho a impressão de
que muitos dos valorosos companheiros e colegas nâo a conhecem e já estão
se levantando para rejeitá-1a. Queria fazer algumas consideracOes antes que
meus pares pudessem se manifestar.
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A primeira delas e que tenho visto, nesta Casa, por parte de todos Os

parlamentares, uma manifestaço, urn discurso insistente, em favor dos
municIpios. Em Segundo lugar, corn reIaço a emenda que estou propondo,
eStou ouvindo urn comentário, quase terrorista, de que iria acabar corn a
COPASA.

Quero, primeiramente, resgatar a nossa afirmação em defesa da autonomia
dos municIpios. Queremos mesmo que Os municIpios encarem Os seus
problemas, tratem dos seus problemas em relaçâo ao Estado e a Uniâo em
condiçöes de igualdade.

Defendemos, verdadeiramente a municipalismo, e, se assim a fizermos,
näo é possivel abrir mao e entregar a soberania, a autonomia dos municipios,
para uma empresa estatal, por mais importante que seja.

Quero dizer que tenho a major carinho, a maior respeito pela COPASA.
Entendo que é uma instituicao do mais alto valor para desenvolver no Estado
a polItica de saneamento nao posso, entretanto, abrir mao do princIpio que
tenho defendido, insistentemente, em favor da autonomia dos municipios.
Votar contra essa proposiçao, na realidade, e transferir a autonomia do
municIpia para a COPASA. 0 que estou propondo - e depois you ler para que
todos possam entender - e que a municipia possa manter, sob a seu cantrole,
o poder de negociar a tarifa, que é própria do municIpio. E o municIpio que
tem a poder concedente. Então, é dessa questão que estamos tratando aqui.

Diz-se que e Importante que a COPASA tenha uma tarifa ünica porque faz a
subsidio cruzado. Mas não podemos admitir isso na lógica de uma instituiçâo,
temos de pensar na Iógica de uma politica de Estado. E a Estado, corn sua
pailtica disciplinadora, reguladora, que estabelece esses mecanismos de
compensacao. Não dá para admitir, e muito menos aceitar, a veiho discurso
de que a COPASA estaria sendo ameaçada. Estâo ameaçados aqueles que
querem manter a pleno poder da COPASA sabre os municipios. Se quiserem,
caros colegas e caras colegas da Assembléia Legislativa, permitir essa
transferéncia que neguem apoio a essa proposição que estou apreSentando
para V. Exas. E tao simples. Vou ler, porque, mais do que qualquer
explicaçao, a texto pode revelar a que estamos querendo. Eis a emenda que
estamos propondo. (- Lè:)

"A Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG -,
sociedade Sob a controle acionárjo do Estado, constitu Ida nos termos da Lei
n o 2.842, de 5/7/93, e assim denominada pela Lei no 6.475, de 14/11/94,
compete planejar, prajetar, executar, ampliar, remadelar e explorar serviças
püblicos de saneamento básico, mediante contrato de cancessão ou canvênio
especIfico corn os municipios."
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Essa é a Ernenda n o i, que propusemOs e que já fai aprovada. Apenas
fizemos uma retificacäa, colocando acréscirna de concessäa. E, agora, a que
está sendo votado? (- Lê:)

"Também compete a COPASA praticar, em consonânCia cam a politica
tarifária e as cláusulas contratuais, as tarifas dos serviços prestadas aos
usuários, tendo em vista a justa remuneracáa dos investimentas realizados, a
cobertura do custo operacional dos serviços concedidos ou conveniados e a
melharia e a expansäo deles, de forma a assegurar a equilIbrio econãrnicO e
financeira das concessãeS ou a cumprimento dos convénios."

Vejam, estou assegurando, através desta emenda, tada a possibilidade do
resgate dos recursos a COPASA. 0 que não quero conferir a COPASA é a
pleno poder de decidir tarifas em todas as cantos desse Estado,
confrontando, muitas vezes, corn a interesse pablico local, ferinda a
autonomia desses municipioS.

Peça que meus caros colegas me apóiern nessa proposicao, porque, cam
ela, quero fortalecer a demacracla e as municipios.

0 Sr. Presidente - Em votaçãa, a Emenda n o 2, destacada, que recebeu
parecer pela aprovacâo. Os Deputados que a apravam permanecam coma se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, a

Projeto de Lei no 152199 corn a Emenda no 1. A Comissâa de Administracão
Pu blica.

Votação, em 1 0 turna, do Prajeto de Lei n o 172199, do Governador do
Estado, que revoga as arts. 70, 23 e 24 e a inciso I do art. 16 da Lei no 9.381,
de 1986, que contém a quadro de pessoal daS unidades estaduais de ensino.
0 projeto tern por objetivo a melharia das condicöes no desempenhO do
trabalho do docente na rede estadual de ensino, eliminando a possibilidade
de se atrjbuirem aulas em caráter facultativo e de se conceder dabra de turna
ao professor. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do
projeto corn as Emendas n

os 1 e 2, que apresentau. A Comissão de
Administração PUblica opinau por sua aprovacão com as Emendas n

o
s 1 e 2,

da Comissão de Justica. A Cornissão de Educacáa apinou pela aprovacâo do
prajeta corn a Emenda n o 3, que apresentou, e pela rejeicão das EmendaS nos
1 e 2, da Comissâo de Justiça. A Comissão de Fiscalizacäa Financeira
perdeu prazo para emitir parecer. Emendado em Plenário, voltou a prajeto a
Comissão de AdministracäO Püblica, que apina pela rejeicãa da Ernenda n o 4

aos Substitutivos n
os 1 e 2. Vern a Mesa requerimenta do Deputado Alberta

Pinto Coelho, em que, na forma regimental, solicita a preferência do projeto
original sabre as substitutivos na vatação do Projeto de Lei no 172/99. Em
votaçao, o requerimenta. Os Deputados que o aprovam permanecam coma

II
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se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o projeto, salvo emendas.
Os Deputados que o aprovam permaneçani como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Corn a aprovacão do projeto, ficam prejudicados os Substitutivos
n°s 1 e 2. Em votaçáo, a Emenda no 3, que recebeu parecer pela aprovaçâo.
Os Deputados que a aprovam perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada.

O Deputado Sebastiâo Costa - Verificaco de votacâo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidéncia vai proceder a verificaçao de

votaçäo pelo processo eletrOnico. Para tanto, solicita aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que 0 facam neste momento.

- Procede-se a verificaço de votação por rneio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 'sirn" 12 Deputados, votararn "não" 23

Deputados, não houve voto em branco, totalizando 35 Deputados; corn mais
4 Deputados que se encontram em reuniöes de comissöes, ha, no total, 39
Deputados votantes. Está, portanto, ratificada a rejeiçao da Emenda no 3. Em
votacao, a Emenda no 4, que recebeu parecer peia rejeiço. Os Deputados
que a aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votaçâo, as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Justiça, que receberam da
Comissão de Educação parecer pela rejeiçao. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n o 172/99 na forma original. A
Comissâo de Administraçao PUblica.

D'scussao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei Complernentar no 18/99, da Mesa
da Assembléia, que extingue o Fundo de Previdêncja Complementar do
Servidor da Secretaria da Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais -
PRELEGIS A Corn ssâo de Administracao PCiblica opina pela aprovaçâo do
projeto na forma do vencido em 1° turno, corn as Emendas n o

s 1 e 2, que
apresenta. Vem a Mesa requerimento do Deputado Márcio Cunha, solicitando
o adjamento da discussâo do Projeto de Lei Complementar n o 18/99. Em
votação, o requerimento Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

DIscusso em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 289/99, do Deputado Arlen
Santiago, que institui o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e
contratar corn a administraçao püblica estadual. A Comissão de Justiça
conclui pela constltucjonalidade do projeto corn a Emenda no 1, que
apresenta. As Comissöes de Administraçao Pblica e de Fiscalizaçao
Financeira opinam por sua aprovaçâo corn a Emenda no 1, da Comissâo de
Justiça. Em d:scussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussäo. Em votaçâo, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
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aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
a Emenda n o 1, que recebeu parecer pela aprovacáo. Os Deputados que a
aprovam permanecam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no 289/99 corn a Emenda no
1. A Comissâo de Administração PUblica.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 307/99, do Deputado Ermano
Batista, que atribui responsabilidade ao DER-MG pela construção,
manutencao e reparos de trechos das estradas que menciona. A Comissão
de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. As Comissöes de
Transporte e de Fiscalizacao Financeira opinam por sua aprovacão. Em
discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussao. Em
votaçao. Os Deputados que o aprovam permaneçarn como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. A Corn issao de Transporte.

Discussao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 395/99, do Deputado Arlen
Santiago, que altera os arts. 2°, 30, 50 e 60 da Lei no 12.079, de 12/12/96, que
dispoe sobre o estágio de estudantes em órgäos e entidades da
adrninistraçao püblica do Estado. A Comissäo de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto corn as Emendas n

o
s 1 a 3, que apresenta. A

Cornissäo de Administraçäo Püblica opina por sua aprovacão corn as
Emendas nos 1 a 3, da Comissão de Justica, e 4, que apresenta. A Comissão
de Educaçäo opina pela aprovacâo do projeto corn as Emendas n°s 1 a 3, da
Comissâo de Justica, e 4, da Comissâo de Administraçâo Püblica. A
Comissao de Fiscalização Financeira opina pela aprovacâo do projeto corn as
Ernendas nos 1 a 3, da Comissão de Justica; 4, da Comtssáo de
Adrninistraçao Püblica, e 5, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussào. Vem Mesa requerimento do
Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando a votaçâo destacada da Emenda
n o 2. A Presidéncia defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII
do art. 232 do Regimento Interno. Em votaçäo, o projeto, salvo ernendas e
destaques. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votacao, as Emendas n

o
s 1 a 5, salvo destaque, que

receberam parecer pela aprovaçäo. Os Deputados que as aprovam
perrnaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovadas. Em votação, a
Ernenda no 2, destacada, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n o 395/99
corn as Emendas n

o
s 1 e 3 a 5. A Comissâo de Administracáo Püblica.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 75/99, do Deputado Rogério
Correia, que acrescenta inciso ao art. 82 e dá nova redaçao ao art. 85 da Lei
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no 9.444, de 25/1/87, que dispöe sobre licitagbes e contratos da administracao
centralizada e autarquica do Estado e dá outras providéncias. A Comisso de
Administr-acao Pübfica opina pela aprovaçao do projeto. Em discusso. No
ha oradores inscritos. Encerra-se a discussäo Em votacäo. Os Deputados
que a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Corn issào de Redaçao.

Discussäo em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 126/99, do Deputado Eduardo
Brando, que acrescenta parágrafo Cnico ao art. 13 da Lei n o 6.762, de
23/12/75, que dispoe sobre a Quadro Permanente de Tributaçao, Fiscalizacao
e Arrecadaçao do Estado e dá outras providéncias. A Comissâo de
Administraçao Püblica opina pela aprovaçao do projeto. Em discussäo, o
projeto. Nâo ha oradores inscritos.

- Vêm a Mesa:
SUBST!TUTIVO N O 1 AO PROJETO DE LEI N O 126/99

Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei no 6.762, de 23 de dezernbro de
1975, que dispoe sabre o Quadro Permanente de Tributaçao, Fiscalizaço e
Arrecadaco do Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias

A Assembléja Leg:slatjva de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 13 da Lei n o 6.762, de 23 de dezembro de 1975, corn a

redaçao dada pelo art. 30 da Lei no 9.754, de 16 de janeiro de 1989, e pelo art.
16 da Lei no 11.176, de 6 de agosto de 1993, fica acrescido do seguinte § 3°:

"Art. 13- ....................
§ 30 - Para a provimento do cargo da classe de Assistente Técnico

Fazendárjo de que trata a inciso I, exige-se nivel superior de escolaridade.".
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes 17 de novembro de 1999.
Eduardo Brandâo
Justificacào: 0 substitutivo que ora apresentarnos visa, tào-somente, a

corrigir problema de ordem técnica, uma vez que a art. 13 da Lei no 6.762, de
1975, ja havia sido modificado anteriarmente pela Lei no 11.176, de 1993, a
qual acrescentou . lhe a § 21, passando a seu parágrafo t:Jnico a constituir a §
1. Cumpre, agora, acrescentar ac, citado art. 13 a § 3 0, a que justifica a
apresentaçao desta proposta, que levamos a consideracao dos nobres pares.

EMENDA N O 1 AO PROJETO DE LEI N O 126/99Inclua-se ande convier:
"Art . .... - Para a provimento dos cargos de Auxiliar de Atividade Fazendária

exige-se nIvel superior de escolaridade."
Sala das Reurüöes 18 de novembro de 1999.
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Rogéria Correia
0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decarrer da discussào, foram

apresentadoS ao projeta urn substitutiva, do Deputado Eduardo Brandão, que
recebeu a no 1, e uma emenda, do Deputado Ragerio Correia, que recebeu o
no 1. Nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a substitutivo e a
ernenda seráo votados independentemente de parecer. Em vatacão, a
Substitutivo no 1, salvo emenda. Os Deputadas que o aprovam permaneçam
coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em vatacàa, a Emenda no 1. Os
Deputados que a aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.)
Rejeitada. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turna, a Projeto de Lei no 126/99 na
forma do Substitutivo n o 1. A Comissâo de Redação.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 360/99, do Deputado Antonio
Carlos Andrada, que dispOe sobre a prática de educação fisica nas unidades
do Sistema Estadual de Ensino. A Comissâo de Justiça conclui pela
constituciona!idade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresenta. A
Comissão de EducacOo opina par sua aprovacão na forma do Substitutivo no
1, da Comissão de Justiça, corn a Emenda no 1, que apresenta. A Comtssão
de FiscalizaçOo Financeira opina par sua aprovação na forma do Substitutivo
no 1, da Comissão de Justica, corn a Emenda no 1, da Comissão de
Educaçäo. Em discussäo, a projeta. Nao ha oradores inscritos.

- Vem a Mesa:
SUBSTITUTIVO N o 2 AO PROJ ETO DE LEI N O 360/99

DispOe sabre a ensino de educacäo fIsica na rede estadual de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 exercIcio da docência ou a orientação da prática de educacâo

fisica nas instituicOes pertencentes a rede estadual de ensina cabe ao
profissional de nIvel superior ou formando, observando-se necessariamente
esta ardem.

Parágrafo Unico - Comprovada a inexistência de profissional de nIvel
superior ou formando, poderão exercer a magistéria de que trata este artiga
as técnicos de nIvel media da mesma habilitaçâo, respeitados as prazos
previstos no § 4 0 do art. 87 da Lei Federal n o 9.394.

Art. 2° - As instituiçOes de ensina de que trata esta lei, inexistindo
profissianal de nIvel superior, formando ou de nIvel media, poderOo valer-se
de convênios corn entidades espartivas do municIpia onde se localizem e
atribuir as créditos escolares aos alunos que freqUentarem as aulas naquelas
entidades.

Art. 30 - 0 exercIcio da docOncia ou a orientação da prática de educação
fisica, nos moldes desta lei, fará parte do curricula de todas as unidades

I!
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Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 18 de novembro de 1999.
Joâo Leite
o Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi

apresentado ao projeto urn substitutivo, do Deputado João Leite, que recebeu
o no 2. Nos termos do § 21 do art. 188 do Regirnento Interno, a Presidência
encaminha o substitutivo corn o projeto a Comissào de Educaçao Para
pa recer.

3a Parte
o Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualifIcado Para a votação

das propostas de emenda a Constituiçao, a Presidêncja passa 3a Parte da
reunião, destinada a leitura de comunicaçoes e a pronunciamento de
oradores inscritos.

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

apresentada nesta reunião pelo Deputado Wanderley Avila - falecimento do
Sr. Edson Rodrigues da Silva, em Várzea da Palma. (Ciente. Oficie-se.).

Oradores I nscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Am ilcar Martins.
o Deputado Amilcar Martins* - Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados,

volto a esta tribuna Para, desta vez, fazer a leitura de urn artigo da jornalista
Rosângela Bittar, publicado no "Jornal do Brash", na segunda-feira, 15/11/99,
na coluna "Coisas da PolItica". Esse artigo parece-me ser particularmente
lUcido, e essa é uma forma de conseguir colocá-lo nos anais desta
Assembléja. 0 artigo intitula-se "A Ultima do Sr. Despeito". Passo a leitura
desse artigo. (- Lê:)

"Urn minuto de distração e de saudável distãncia de problemas
irremedjávejs e, sUbito, là vem, de novo, o Governador Itamar Franco inventar
mais uma maneira de expor o Estado que governa ao ridiculo.

E, curiosa coincidéncia, a tregua do bom-senso e, de tempos em tempos,
rompida sempre por algo que tern a marca Alexandre Dupeyrat, 0 ex-
Secretário da Fazenda da moratOria mineira, afastado do cargo e, agora, em
uma assessoria especial onde tern todo a tempo do rnundo Para ter idéias,
como essa.

Itamar vai criar uma embaixada de Minas Gerais na Europa, sediá-la em
Paris e nomear José Aparecido de Oliveira, de tantas e tao consagradas
atuaçoes polIticas nos seus 70 anos de vida, o felizardo Embaixador,
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segundo notIcia publicada pelo "Jornal do Brash", na sua edição de ontem.
Não se vai aqui contestar o merecirnento de Aparecido, a quem os mineiros
prestam homeriagefls certamente devidas.

0 que incomoda aos olhos e fere a razão é assistir ao interminável
espetáculo de arrivismo, despeito e inconforrnismO do Governador Itamar
Franco pelo fato de não ser mais o Presidente da Repüblica, cargo a que
ascendeu, por curto perlodo, em passado recente, por ser o Vice-Presidente,
a quem a democracia confiou o término do mandato do Presidente afastado,
corn quem corn pôs chapa, Fernando Collor de Mello.

Itamar deve achar seu Governo, naquele mandato tampão, inesquecivel.
Senão, não estaria submetendo as demais brasileiros, que não são obrigados
a conviver corn seu esthlo e não a elegeram nas Oltimas eleiçöeS, a esse
tedioso dia-a-dia da administracão por resmungos.

São incontáveis as atitudes que revelam essa espécie de dor-de-cotovela
incurável do Governador de Minas. Dor sentida em praça pblica durante todo
O primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique Cardoso, de quem foi
Ernbaixador em dois diferentes pastas, e mais ainda agora, nesses dez
meses de exercicio do mandato eletivo no Governo de Minas Gerais.

Là atrás, num passado ainda perigosamente prOxirno Para quem contesta
tudo, Itamar representou o Governo brasileiro junto a Orgariizacão dos
Estados Arnericanos e a Portugal. Ameaçou repetidarnente sair do Governo,
como o fez ao longo da campanha vice-presidencial, quando tambérn
ameaçava renunciar ao seu cargo na chapa diante de qualquer gesto de
indiferenca.

Recebia, naquele perlodo, salárho do Governo, mas agia coma se 0 seu
contracheque nascesse, a cada més, por geracãa espontãnea. Na campanha
Para eleger-se Governador de Minas, Itamar cozinhou suas relaçöes corn o
Presidente Fernando Henrique em fogo brando, como quern se interesSa em
usufruir do que pode vir do desafeto e, ao rnesmo tempo, evitar que privilegie
a adversário.

Em janeiro deste ano, logo depois da posse, all pela primeira semana no
exercIcho do cargo, Itamar Franco comecou a Ievar ao seu Governo a
caracterIstica de governo-fantasia. Como se estivesse gerindo o Brash, e não
Minas Gerais, passou a lançar factôides politicos federals, atas que o
sustentavam em evidéncia por meses sem necessidade de grande esforco
administrativo ou programa de governo.

Nessa fase surgiu a moratória, urna peça tecnhcamente hnOcua, p015 as
verbas do Estado são autornaticamente retidas no Tesouro, mas
politicamente bem-sucedida Para quem precisava de muito baruiho na guerra
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de Dupeyrat, tentou-se outra manobra politica, muito arriscada Para esse tipo
de temperamento que sO desperta desconfianca a tentativa integralmentefrustrada de liderar politicamente Os governadores de oposicâo. Anthony
Garotinho, OlIvio Dutra, Zeca do PT, Jorge Viana e Ronaldo Lessa se
entediaram depois de duas experiéncjas e seus circunloquios corn Itarnar
sumiram do mapa.

Veio, entâo, a fase da interfer6ncia direta no prograrna de privatizacao, as
reunjOes e mobilizacao de tropas da Policia Militar do Estado Para cenas de
aternorizacao de compradores de empresas localizadas em Minas, a
cassacão absurda de direitos minoritários ja adquiridos, a busca de aliados na
Justiça.

Essa tragédia quase teve urn grande final. 0 Presidente do Banco Central
do Brasil foi perguntado por investidores estrangeiros sobre Os riscos dos
negócios feitos aqui, nunia Clara suspeita alimentada pelo Governador de
Minas. Evitando pregar uma mentira i nternacional e cuidando da preservaçao
da politica econOmica, Armlnio Fraga respondeu nâo haver razOes Para
preocupaco pois no resto do Pals as coisas funcionavamrn corn
normalidade Fol o que bastou Para atrair a si a ira de Itamar Franco. E sO
não caiu ainda o pano nessa cena porque o Governador está se apegando a
esse episódio Para justificar a criaço da Embaixada de Minas na Franca.

'A iniciativa visa romper o cerco que o Governo Federal montou em relaçâo
a Minas, obrigando o Governo Estadual a buscar solucoes criativas Para atrair
investimentos Para o Estado', alegou José Aparecjdo, em entrevista publicada
ontem, nesse jornal. E também urna iniciativa que no contraria a politica de
austeridade financejra adotada em Minas, alegarn os assessores, pois tudo
será custeado por empresários franceses que, como Itamar, näo gostam do
FM!.

Deve ser Para que tudo ocorra segundo essas previsoes que o advogado
Alexandre Dupeyrat usufruirá urn pouco do outono parisiense, brevemente,
Para onde segue em cornpanhja do jornalista Mauro Santayanna, a procura
de instalacoes Para o novo Embaixador de Minas na Europa.

Enquanto Itamar Franco, por aqui, prepara o prOximo lance. Porque tudo o
que Itamar Franco faz é campanha. Disputa permanentemente uma eleiçäo
imaginaria, sempre contra o mesmo adversário, o candidato a nada Fernando
Henrique Cardoso". Pea justeza da análise e acer-to do que foi dito, acabo de
ler o artigo Para a transcriçao nos anais desta Assembléia.

0 Deputado Paulo Piau (em a par-to) - Deputado Amilcar Martins, agradeço 0
aparte e gostaria de deixar aqui urna colocaçao que tern tudo a ver corn 0
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EstadO. Os mineiros tern que se fazer determinadas perguntas querem urn
Presidente da RepCibliCa mineiro? Todos queremoS. Querem urn Governador
quefaca corn que o Estado busque real desenVolVirnento ? Sim, querem. Mas

tenho certeZa absoluta de que Os mineiros querem urn Presidente da
Repüblica que chegue 1a pelo mérito de goverflar bern o Estado, e não urn
candidato que val se propor a ser candidato a Presidente da RepübliCa,
correndo todos os riscos de perder na convencaO - como já ocorreu - ou a
prôpria eleicão, fazendo de Minas Gerais urn grande palanque eleitoral, desde

o seu primeirO dia de mandato.
Essa é a pergunta que deixamos no ar, a fim de que cada mineiro que está

assistindo a TV Assernbléia possa fa ma a sua reflexáo. Nâo se trata de uma
posicão contra ou a favor, rnas de uma reflexãO que eve a uma tomada de

eguinte: querernoS urn born Governaatitude de cada cidadão, dizendO o sdor,
queremos que Minas se acerte corn o Governo, querernoS que urn mineiro Va
Para Brasilia governar o Pals. lsso e muito importante. Agora, existe uma
diferença entre ter urn candidato a Presidente da RepübliCa e urn Governador
eficiente que possa candidatar-se a Presidente da RepObiCa. Tenho a certeZa
absoluta de que todos os mineiros querern urn Governador eficiente, e nâo
urn candidato a Presidente da RepiibliCa. Portanto, fica esse questionameflto
a tim de que os rnineiros possarn refletir e dar a sua opinião, porque o Estado
de Minas Gerais e que está em jogo.O Deputado Anderson Adauto (em aparte)* - Obrigado. Li também, ha uma
semana, esse artigo. Admiro a Dora Teimer, leio a sua cotuna...

O Deputado Amilcar Martins* - Deputado Anderson Adauto, se V. Exa. me
permitir uma correcão, esse artigo fOi assinado pea jornalista Rosangela
Bittar.0 Deputado Anderson Adauto (em aparte)* - Sim, estava substituindO-a.

Agradeco a oportunidade Para explicar algumas coisas, pois, conforrne
percebo, rnuitos mineiros e grande parte da populacâo brasileira de outros
Estados näo estäo cornpreendefldo. Em prirneiro lugar, foi a moratória
colocada pelo atual Governador. Muita gente entendeu de uma forma. Nós,
do PMDB, entendemos que tat atitude era extremarnente necessáfla naquele
momento, em funçâo da falta de recursos Para honrar Os cornPromlssos dos

< meses de janeiro e fevereiro. Em segundo lugar, era urn momento importante
politicamente Para se fazer urn primeiro contraponto real a politica econômica
conduzida pelo Presidente da RepUblica.

Por quo esse atual gesto do GovernadOr de Minas de estreitar Os laqos corn

a Franca? Por tudo que percebemos nos seminarios de polItica
macroeconOrniCa pro movidos pea Assembléla LegisatiVa, Deputado Amilcar
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Martins, principairnente no dia em que estiveram neste Plenário urn professor
de universidade do Mexico e urn professor de universidade da China. Ambos
colocaram as suas experiências vividas nesse processo de globalizaçao.

o professor mexicano disse, corn todas as letras, o mal que fez ao seu pals
a forma Indiscriminada como o Mexico entrou no processo de globalizaçao.
Ate pela vizinhança geográfica corn os Estados Unidos, foi o primeiro pals a
ser enaltecido pelo mercado, pela grande imprensa, sendo considerado
modelo econôrnico de desenvolvimento a ser seguido por todos os paises.
Logo depois vimos o Mexico quebrar.

o professor chines falou sobre a responsabilidade que as dirigentes
chineses tern de ter, em primeiro lugar, para dar comida a 1. 300.000-000 de
chineses além da preocupaçao em náo se inserir nesse processo de
globaflzaçao, de forma desordenada, como aconteceu no Mexico.

Fica muito claro, e a cada dia que passa estamos percebendo que começa
a nascer urn sentimento de nacionalidade dentro do espirito do brasileiro
comum. Uma certa preacupaçao de quem está observando as fatos
acantecjdos no Brash, em termos "macro", independentes de questo
ideolágica, é a de que alguma coisa está errada, porque todas as classes,
todos as segmentos soais e econômicos estão empobrecendo. Apenas urn
setor, Clue e a setor financeiro nacional e internacional, está vivendo uma
fase, vamos dizer, de razoável para boa.

Percebemos que, no alinhamento pregado pelos Estados Unidos, nesse
processo de globalizaçào, esse pals trabalha corn extrema competëncia,
todos os paises que estão entrando e participando de uma forma muito
estreita estäo se empobrecendo. F a Franca tern uma tradiçâo de se
preocupar muito corn as garantias e direitos individuals, corn a ser hurnano
em Si.

Perguntamos - e isso e objeto de nosso questionamento: estamos
chegando ao ano 2000, virada do século, e quantas e quantas conquistas
tecnologicas a sociedade naa conseguiu atingir, usufruir? Ate que ponto é
juSto e correto que essas conquistas tecnologicas fiquem disponibilizadas
apenas para a mercado e näo para o ser humano também? Achamos que
existe uma absoluta necessidade de se discutir isso. E nada meihor do que
discutir corn urn pals que tern tradiçâo, como a Franca, no que diz respeito a
preservar direitos individuals, qualidade de vida do ser humano.

A jornalista näo entendeu esse fato fundamental - que é entender a que ha
por trás disso. Se a pesSoa náo entender a que ha por trás, naturalmente vem
urn pracesso de critica ao Governador. NOs, que estamos acompanhando
mais de perto, não pela questão meramente partidária; nós, que comungamos
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corn essa linha de pensamento, de que essas conquistas tern que estar a
disposicãO tambérn para o ser humano, facilitando a seu dia-a-dia, dando
melhores condicöes e qualidade de vida aos habitantes e náo so ao mercado,
acharnos que essa uniào é importante. E estou aproveitando a oportunidade
em que o artiga é lido para dizer isso. E importante a Brasil abrir a seu
mercada para o bloco europeu tambérn.

Isso me preocupa rnuito, exatamente no momenta em Clue a Presidente da
RepUblica está encontrando-se corn as dirigentes dos sete rnaiores palses e
vai discutir a questâo da Amazônia, da internacionalizacãO da Amazônia.
Acredito que esse entrosarnento que estamos buscando vai ser
extremamente salutar. Acho que ternos que discutir urn pouco mais essa
forma de nos inserirmos no rnercado globalizado. E rnuito importante isso.

Conversei ha pouco tempo corn a ex-Prefeito de Bela Horizonte, Patrus
Ananias, par quem tenho urn respeito rnuito grande. Perguntei-lhe sabre uma
possivel candidatura sua a Prefeitura de Bela Horizonte, e ele me disse que
não, porque a esposa dele é Secretária de Acàa Social e ele percebe as
dificuldades. [Ia retira 50 criancas da rua, hoje, e surgern 70 arnanhã, que
não se sabe de onde vieram. Entäo, a situação desses brasileiros que estão
ficando excluldos desse processo e desse rnodelo ecanômico é preocupante.
E fundamental que comecemos a discutir essa questâo porque esse tipo de
questoes tern tudo que ver corn a nossa realidade do dia-a-dia. Muito
abrigada.

0 Deputada Amilcar Martins* - Agradeco a aparte do Deputado Anderson
Adauto e gostaria de 1 rninuto para concluir a meu pensamento. 0 que
estarnos discutindo aqui, em primeira lugar, é a forma coma a Governadar
Itarnar Franca faz as coisas, esse seu excessa de pirotecnia, de criar fatas
politicos, factOides, ja que ele quer perrnanecer na midia, na imprensa.

Parece-me que parte dessas atitudes, de uma maneira especial a seu
confronto corn as sôcios rninoritários da CEMIG e corn algumas empresas
que entrarn ou procuram entrar em Minas Gerais, a declaracàa da moratOria,
tudo isso, cria urn clirna hostil e adverso a iniciativa privada em Minas Gerais.
Precisarnas, sim, atrair investimentos para gerar ernpregos e renda para a
nossa Estado.

Como a meu tempo está esgotado, näo estenderei mais, mas certamente
esse é urn debate que nào termina aqul.

Voltarei a tribuna para, mais uma vez, continuar esta denancia que faço
sabre a forma de agir do Governadar Itamar Franco. 0 que pracura, na
verdade, é muita mais as holofotes do que representar e defender,
efetivamente, as interesses de Minas Gerais.
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E voltarej aqui também para discutir a chamada renegociaçao da dIvida

corn o Governo Federal, que, na verdade, não é nada mais nada menos do
que o cumprimento exato do que foi negociado, tratado e acertado pelo
Governo Eduardo Azeredo. Tudo que está sendo feito por esse novo
Secretário da Fazenda - que é urn homem equilibrado, urn funcionário de
carreira, que está conduzindo bern essa questo junto ao Governo Federal -,
e exclusivamente o cumprimento do que foi efetivarnente tratado, sem tirar
nem por, pelo Governo Eduardo Azeredo. Voltarei a tribuna para destrinchar,
corn clareza, para a populaçâo, a forma corno está sendo conduzida essa
chamada renegociacao da dIvida de Minas Gerais corn a Uniâo. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Sebastiào Navarro Vieira.
o Deputado Sebastiâo Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a

respeito do lastimável incidente acontecido em Sete Lagoas, quando o Juiz da
Infáncia e da Adolescência resporisabjliza o Sr. Governador do Estado por
aquilo que tao lastimavelmente all aconteceu, vêm o Governo e o ex-
Secretárjo, nosso colega Deputado Luiz Tadeu Leite, afirmar a populaçao
mineira que, nos Ultimos nove anos, nenhuma vaga foi aberta para atender a
menores infratores e que nenhum investimento foi feito nesse setor.

Para bern informar a populaçao e restabelecer a verdade, passo a dar
conheciniento püblico, por meio desta Casa, do seguinte texto, que diz
respeito quase que a uma prestaçao de contas da Secretaria da Justiça, no
perlodo de 1991 a 1994. E registro esse texto numa homenagern aos ex-
parlamentares, meus colegas e amigos, ex-Deputado Mario Assad, que foi
titular daquela Secretaria, e ex-Deputado Jairo Monteiro da Cunha
Magalhães, que foi Secretário Adjunto. (- Lee)

"A primeira composição do Conseiho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente foi definida por ato governarnental, publicado em 19112191. E, ao
tempo, o Deputado Mario Assad era o Secretário de Estado da Justiça; o
Doutor Jairo Monteiro da Cunha Magalhaes, o Secretário Adjunto; e a Dra.
Marilia Vivas Teixeira, a Diretora da SAREMI.

Já em 28/12192, a Secretaria assumira (convênio corn a FEBEM) o
Monsenhor Messias, em Sete Lagoas. E, mediante alguns esforços,
conseguira a criação (Lei no 11.374, de 28/12/93) do Centro de lntegraçao do
Adolescente - CIA - (as vezes, o CIA é anunciado a populaçao, e a imprensa
também o cita, como centro de internaçao, mas é Centro de lntegraçao do
Adolescente), medida que regularizara, afinal, a adrninistraçao da unidade.

Registre-se ainda que, ern 20/12/94, a Secretaria ampliara o espaço do CIA
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(rnais 70 vagas), corn inauguracão do Pavilhao B, inteiramente reformado.

Esses procedimentos foram trabalhosos, mas traduziram, em verdade, o
grande e importante passo para a internação do adolescente infrator.

For outro lado, em 27/3/94, mediante convênio envolvendo a Secretaria de
Estado da Seguranca Püblica, a PolIcia Militar, o Juizado da Infãncia e da
Juventude e a Fundacäo do Bem-Estar do Menor, aqui corn a interveniéncia
da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social, a Secretaria assume,
embora precariamente, a internacào provisória. Mas, jã em 19/12/94,
inaugura as reformas e adaptaçöes do seu hoje prédio-sede, obras que
tomara para si e executara em menos de urn més. Para tanto, promovera,
inclusive, a devoluçào ao Tesouro dos recursos de R$129.000,00, que afinal
haviam sido entregues ao DEOP. Conseguira mais, a própria Secretaria, tê-
los logo em mãos e, assim, dar inicio as obras corn, alias, a devida dispensa
de Iicitação.

Paralelamente, desenvolvera as competentes providências para a criaçâo
da respectiva unidade em sua estrutura. E al está a Centro de Internacâo
Provisôria do Adolescente José Adolfo Vieira Assad (Lei n o 11.713, de
23/12/94).

Por igual, tais procedimentos foram trabalhosos; todavia, também
traduziram e, sem diivida, a grande e importante passo para a internação
provisOria.

Em 27/12/94, a Secretaria busca a parceria da Fundacâo Hermine e Paul
Zielinsk e, entäo, säo encontrados as rumos para a semiliberdade. E o Centro
de Atendimento ao Adolescente Pietro de Vita, hoje em franco funcionamento.

Afinal, a Secretaria, no perlodo em que esteve nas mãos do Deputado
Mario Assad e do Dr. Jairo Monteiro da Cunha Magalhàes, desenvolveu,
através da SAREMI, as maiores esforços e, por forca de decisöes politicas,
abriu caminhos nas direçoes que Ihe competiarn: a internacâo propriamente
dita: Centro de Integraçâo do Adolescente - CIA (Sete Lagoas): a internacâo
provisória: Centro de Internacão ProvisOria do Adolescente José Adolfo Vieira
Assad - CEIP (Belo Horizonte) e a semiliberdade: Centro de Atendimento ao
Adolescente Pietro de Vita (Belo Horizonte).

Como visto, essas trés unidades foram constituidas e instituidas no devido
espaço de tempo".

Corn essas palavras, presto minha homenagem ao ex-Secretário Mario
Assad e ao ex-Secretário Adjunto Jairo Magalhães, que, corn competéncia,
honradez, dignidade e eficiência, ocuparam, durante esse perlodo, a
Secretaria da Justiça do Estado. Fizeram sua parte e a fizeram bern, com
honradez, como bons politicos.

AL
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Encerramento

0 Sr. Presidente (Deputado Hely Tarquinio) - Não havendo outros oradores
inscritos, a Presidéncia encerra a reunio, desconvocando a reuniâo
extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os Deputados para a
reuniäo de debates de amanhã, dia 19, as 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 19/11/99
Presidéncia do Deputado Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Antonio JUlio - Dalmo Ribeirc

Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Eduardo Daladier - Fábio Avelar - Hely
TarquInio - João Pinto Ribeiro - Marco Regis - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Sebastiäo Costa - Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniäo, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 22, as 20 horas, nos
termos do edital de convocaçäo.

ATA DA 43a REUNIAO ESPECIAL, EM 18/10/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Edson Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composiçao da Mesa -
Destinaçao da reunião - Execuçäo do Hino Nacional - Palavras do Sr.
Presidente - Palavras do Deputado Edson Rezende - Palavras do Sr. Miguel
Arroyo - Palavras da Sra. Maria Tereza Leitão de Melo - Palavras da
Deputada Federal Maria Elvira - Palavras do Deputado Federal Gilmar
Machado - Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Adelmo Carneiro Leáo - Agostinho

PatrUs - Agostinho Silveira - Amilcar Martins - AntOnio JUlio - Dimas Rodrigues
- Edson Rezende - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara - Rogerio
Correia - Sebastião Navarro Vieira.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 14hl5min, declaro

aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro,
iniciamos os nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 21-Secret6r-io, para
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proceder a leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado Agostinho PatrUs, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da

ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Composicão da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa os
Exmos. Srs. Murilio Hingel, Secretário da Educacäo; Miguel Arroyo, Professor
Titular da Faculdade de Educaçao da UFMG; Maria Tereza Leitão de Melo,
Secretária de Assuntos Educacionais da Confederacão Nacional dos
Trabaihadores em Educacâo - CNTE -; Deputado Federal Gilmar Machado,
membro da Comissâo de Educacão da Camara dos Deputados; Deputada
Federal Maria Elvira, Presidente da Comissào de Educacâo da Câmara dos
Deputados; Deputado Rogerio Correia, urn dos autores do requerimento que
deu origem a este evento.

Destinaçao da Reuniào
0 Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a abertura do Seminário

Legislativo Construindo a Politica de Educacao PUblica em Minas Gerais, corn
O tema "Plano Nacional de EducaçOo".

Execucão do Hino Nacional
0 Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução

do Hino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Sr. Murilio Hingel, Secretário da Educacào; ilustres senhores

expositores, Prof. Miguel Arroyo e Maria Tereza Leitäo de Melo; Deputado
Federal Gilmar Machado; Deputados Edson Rezende e Rogerio Correia, por
melo dos senhores, gostaria de saudar todos os Deputados desta Assembléia
Legislativa; senhoras e senhores que vieram ate aqui, para participar deste
seminário.

Ao abordar a questäo educacional em nosso Estado e em nosso Pals,
move-nos nào o rigor técnico, mas a sensibilidade de homem pUblico e de
parlamentar consciente das demandas da sociedade.

E sob esse prisma que encaramos estatisticas corno aquela segundo a qual
o indice de analfabetismo no Brasil chega quase a 20% da populacão acima
de 7 anos de idade: se, tecnicamente, esse percentual nos coloca a frente de
muitos palses do planeta, socialmente significa que cerca de 20 milhOes de
brasileiros nOo sabern ler nem escrever!

Convenhamos todos - autoridades e cidadàos - que tal indice é
Constrangedor, da mesma forma que outros aspectos da nossa realidade
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educacional: no ensino básico, por exemplo, as indicadores de repetência são
elevados, faltam cursos médios de natureza profissionaUzante, a ensino
universitário tende a elitizar-se, corn o paternalismo estatal favorecendo
exatamente Os mais favorecidos, sern falar nos muitos milhöes de brasileiros
que jamais puseram Os pes na escola. Corn tristeza, constatamos que ternos
urn quadro nada condizente corn a Naçao que é a 9' economia do mundo.

Educar é promover o desenvolvimento humano, esse rnesmo
desenvolvimento ern relaçao ao qual estarnos colocados em 790 lugar na
escala mundial. Avançar na classificaçao é urn dever de consciência para
todos, governantes e governados, todos que, de forma direta ou indireta, têm
responsabilidade e consciência social do respectivo problema que estamos
abordando nesta tarde, pois foi pensando assim que esta Assernbléia
organizou o Seminário Construindo a Politica de Educação Püblica em Minas
Gerais.

Integrando nossa pauta de projetos institucionais, este sirnpósio - a exernplo
daquele que promovemos sobre o desemprego - representa significativo
avanco, já que foi objeto de intenso processo de interiorização. Corn efeito, a
trabaiho que hoje varnos desenvolver foi precedido de intenso preparo,
quando envolvemos nossas comunidades regionais e diferentes
representaçöes da sociedade civil.

Numa primeira fase, reunimo-nos corn cerca de 50 entidades interessadas
na questão educacional, desse encontro resultou a forrnação de seis
comissöes técnicas interinstitucionais. A partir dal, elaboramos documento
sobre a politica de educacão püblica, que levarnos para ser debatido em dez
municIpios mineiros, cobrindo as várias regiöes do Estado. As propostas
recebidas nessas reuniôes foram agregadas ao documento inicial, para serern
analisadas e encaminhadas.

0 trabalho jã completado abrange temas como financiamento da educacão,
avaliação das reforrnas efetuadas, valorização do trabalhador em educação,
gestão dernocrática, projeto politico-pedagOgico, curriculos e matérias afins.
Nesse contexto, enfocam-se aspectos que vão da nucleaçao do ensino ao
pIano de carreira do professor pCiblico, para citar apenas alguns itens.

Corn este evento, portanto, a Palácio da Inconfidéncia alcança duplo e
importante objetivo: fizemos corn que as várias regiöes mineiras tivessem
participação efetiva no processo de interiorização e estarnos contribuindo
para o projeto de construção da cidadania. A propOsito deste iiltimo, curnpre-
nos fazer referéncia ao curso Educacão para a Cidadania, elaborado pela
Escola do Legislativo, disponIvel por rneio da Internet. São 16 aulas, em 4
módulos, voltadas para os adolescentes, visando a formação dos cidadãos. E
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mais urna iniciativa desta Casa, coma subsidio para a arquitetura
socioeconôrnica das Minas Gerais e do Brasil no terceiro milênio.

Em norne da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
apresentamos as boas-vindas aos que a nós se juntam no dia de hoje,
forrnulando-lhes votos de born trabaiho. Aos ilustres palestrantes e
debatedores que nos prestigiarn corn sua colaboração, as agradecirnentos da
Casa do povo mineiro. A Presidência esclarece que, devido a urna falha
técnica na confecção do programa deste seminário, não foi incluido a nome
da Federação de Associaçöes de Pais e Alunos das Escolas Püblicas de
Minas Gerais - FAPAEMG -, a qual também saudamos e damos as boas-
vindas a esta Casa.

Palavras do Deputado Edson Rezende
O Sr. Presidente - Senhores, quero saudar, inicialmente, as ilustrissimos

expositores Miguel Arroyo, Maria Tereza Leitão de Melo, 0 flOS5O querido
Deputado Federal Gilmar Machado e a nosso querido companheiro de
batalha par essa Minas Gerais afora, discutindo serninário de educação,
Deputado Rogério Correia.

Quando, em 17 de fevereiro, apresentamos urn requerimento a esta Casa,
solicitando a realizaçao deste seminário, confesso aos senhores que não
imaginava a ernoção que seria este dia de hoje.

Par trés meses, fizemos uma discussão corn mais de 50 entidades
representativas da cornunidade educacional de Minas Gerais. Durante a rnês
de juiho, essas entidades fizeram debates nas comissôes interinstitucionais,
que trabalharam temas que vários dos senhores tiveram oportunidade de ler
naquele manuscrito que foi difundido nas escolas e nas OREs.

Quando tomamos essa decisào em 17 de fevereiro, foi uma decisão polItica
de fazer acontecer aquilo que acreditamos ser prioridade: discutir educacão
do panto de vista do coletivo, do ponto de vista da decisão, para que a
Coletivo deste Estado, da cornunidade escolar pudesse decidir sobre o que é
importante, sobre o que este Estado precisa para a ano 2000, para a
Planejarnenta da educacão. Inicialmente, a interiorização foi feita, ern,
ap roximadarnente, 20 cidades-pOlo. Em principia, em dez cidades, que depois
se desmembraram. Foi a primeira vez que, em urn seminário sobre educacão,
pudemos ouvir a experiência dos professores e de toda a cornunidade
escolar.

As discussöes que tivemos foram apaixonantes. Realmente, a comunidade
escolar se rnanifestou e participou ativamente das questoes. Isso nos
estimulou muito. TInhamos a certeza da grandeza deste evento.

0 objetivo central deste seminário 6 construir uma efetiva politica
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educacionaf, que supere as tradicionais polIticas de governo para a
educação, sujeitas a mudanças de acordo corn a concepço polItica dos
governantes, desconsiderando Os atores do processo educativo:
trabalhadores da educaço, alunos, pais, comunidade. No passado, isso
havia sdo feito sem a participaçao dessas pessoas, mas, agora, essaconstruço tern de ser coletiva.

o exemplo negativo da reforma vertical feita no passado fez corn que
colocássemos na ordern do dia a discusso sobre municipalizaçao,
nucleaçao, "supletivizaçâo" obrigatOria do ensino noturno, decididas de forma
vertical e arbitrária, contrariarido o interesse da comunidade escolar. Foi uma
demonstracao de politica de governo perversa e excludente, que promoveu
urn retrocesso em termos de democracia na gestão escolar e uma queda na
qualidade do atendimento escolar, corn prejuIzos ainda não detectados para a
educaçao no Estado.

Agora, senhores, estamos sendo desafiados para a realizaçao deste
seminário. Primeiro, a dimensâo do pUblico-alvo segundo, o tamanho do
Estado; terceiro, a demanda acumulada de debate, a ansiedade que as
pessoas vivem ha anos, por não poderem ser ouvidas, e a grande expectativa
da comunidade escolar, que espera apontar novos rumos para a educaçao
em Minas Gerais.

Este serninário também tern como objetivo fazer uma critica coletiva ao
modelo neoliberal de educaçao, que o Governo anterior tentou implantar em
Minas. Hoje, esta é a politica vigente do Ministério da Educacâo e Cultura e
do Governo Fernando Henrique Cardoso. Essa politica visa, principalmente,
desmontar a escola pUblica de qualidade. Urn exemplo disso é o
congelamento absurdo do custo por aluno a R$315,00 "per capita" por ano,
insuficiente para garantir educaçâo de qualidade e saiários dignos para Os
professores. 0 objetivo dessa politica é favorecer o monopálio das grandes
empresas de ensino e, principalmente conceber a educaçäo no como
formadora de cidadàos crIticos e reflexivos, mas coma adestradora de mao-
de-obra serniqualificada, para ser consumida pelo mercado.

Minas tern a responsabijidade de fevantar a voz na educaçao, apontando
alternativas para esse modeio exciuderite. E todos nOs sabemos que nào ha
desenvoivimento, que nâo se pode formar a cidadão crItico sern educaçao de
quaiidade. Portanto, para que a cidadão critico construa novas alternativas
para a futuro, faz-se necessária educacao de quaiidade.

Par ser a educaçao essencial, nOs a colocamos na ordem do dia, no nosso
prirneiro dia corno Deputado Estadual, da nossa primeira legisiatura. E corn
satisfaçao que acoihemos a todos porque acreditan-ios Clue esse coletivo será

1037

capaz de construir o piano estadual de educação, que não poderá ser
desmontado pelo próximo Governador de piantão. Coma urn instrumento
coietiva e participativo, a exempla da saüde, em que ha as conferências
municipaiS de saOde, que possamos, tarnbém, construir as nossas
conferências municipais de educaçao, Clue periodicamente discutam as
problemas da educação - dos professores e da comunidade escoiar - para
uma reflexão permanente. Senhores, é corn satisfaçao que, corno autor desse
requerimento e junto corn a Deputado Rogério Correia, damos as boas-vindas
a todos.

Paiavras do Sr. Miguel Arroyo
Boa-tarde aos educadores e educadoras, membros da Mesa, organizadores

deste serninário. Quero, mais uma vez, agradecer a convite Clue me foi feito
para participar, repensar, pensar e construir a nossa educaçâo, a educacào
que as setores populares, a escoia ptibiica merecem. Gostaria de referir-me
ao terna "0 Plano Nacional de Educação", enquanto pode servir-nos de
referéncia para a construção de urna poiltica de educaçao pibiica em Minas
Gerais, finalidade deste seminária. Quero dizer que nâo you fazer urna
anáiise diretarnente do piano do Governo nem do piano da sociedade - da
proposta do CONED. Neste momento em que se esta construindo uma
poiltica de educaçäo pbiica em Minas Gerais, parece ser mais importante
trazer a que chamaria de IOgicas estruturantes, que estão no piano do
Governo e da sociedade civil. Em outros termos, mais do que entrar em
detaihes, you me referir ao ernbate Clue, ha vários anos, esta coiocado na
construcão desses pianos, que nãa coincidem. Ao contrário, ate no discurso
podem coincidir, mas parte de iágicas estruturantes, no meu entender,
bastante divergentes.

A questào que coioco é esta: que iOgicas estruturantes estáo na proposta
do piano do Governo e do piano da sociedade? Quais as iiçöes Clue
poderiarnos tirar quando pensamos em construir uma proposta de educação
püblica para Minas Gerais desses embates Clue vêm se travando entre a
sociedade, a Governo, no interior da sociedade, no interior das universidades,
etc. Por al, orientarel a minha fala.

A primeira questäo que parece estar colocada no embate é encarar a
educaçao como uma questão poiltica. Ha pauca, a Deputado Edson Rezende
disse que tInhamas urna politica que acabava despoiitizafldO a campo da
educaçao. Parece-me que a grande embate Clue está pasta entre a piano da
sociedade e a piano do Governo e que a sociedade defende Clue a educacao
é uma questào eminentemente poiltica. Cansequentemente, tera Clue ser
travado a ernbate no campo politico, au seja, em outros termos.
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Trata-se de definir vontades poilticas, opçöes polIticas, intervençoes

politicas e recursos politicos. Náo se trata de deixar a educaçáo a mercé do
mercado, corno o neoliberalismo pretende. A grande questäo a ser enfrentada
quando se formula urna politica de educação pOblica é se consideramos o
campo da educação como mais urn dos campos de que o mercado poderá
urn dia dar conta, ou se considerarnos que terá que continuar como urn
campo em inentemente politico.

Dal, tirarlarnos algumas conseqUências. Se consideramos o campo da
educação e temos que equacioná-lo, seria por meio de uma polItica corn urn
olhar politico. insisto, não podemos equacioná-lo simpiesrnente a partir desta
ou daquela demanda do mercado, tampouco equacioná-lo a partir, corno
sempre se faz e Os PCMs fazem, das demandas da sociedade da informática,
das socedades do conhecimento e das novas tecnologias, da inserçäo social.
Parece-me Clue a questao deve ser colocada não a partir das demandas do
mercado, da produção, da informática e dos novos conhecimentos, mas a
partir de outro equacionarnento, eminentemente politico.

No meu entendirnento, a partir desse ponto, temos que nos aproximar de
outra questâo fundamental. A educaçäo não pode ser equacionada,
sobretudo a educacao escolar, corno se fosse uma realidade estática.
Sempre equacionamos a educaçao nesses termos. Já nos demos conta se
todos estäo na escola? Ainda não. Como dar conta? Já nos demos conta se
todos aprendem? Ainda nâo. Como dar conta? Parece-me Clue essas
coiocaçoes já foram feitas por Rui Barbosa em 1882. Muitas vezes, os pianos
de educaçâo continuam sendo iguais ou muito parecidos corn os do final do
Império. A educaçáo não e algo estático, é urn campo social, politico, cultural,
erninentemente dinâmjco. Nâo devemos somente observar se ainda não
demos, se já demos ou se, ern parte, demos conta de que todos estão na
escoia, pois isso e muito pouco, rnas observar se estamos dando conta de
acompanhar as mudanças radicais que estão acontecendo na educacao,
enquanto campo cultural, social e politico.

Diria que, sornente neste sécuio, houve trés grandes mudancas na
concepção de educação, que definirarn o campo educativo.
Conseqüentemente, temos que definir os pianos de educaçào e a forrnulaçâo
de uma politica de educaçao. A prirneira mudança já veio se construindo
desde a Revoiução Francesa, ou seja, desvincuiar a educaçao dos privilégios
de origem, de classe, de famulia, de raga, de género. Para quê? Para colocá-
Ia, e isso foi urna grande revolução, no campo da cidadania. Mas o que
aconteceu ? Ela não foi colocada nesse carnpo, rnas no campo do rnercado. A
concepçâo de cidadania presume a condicao de todos serem trabaihadores
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livres para 0 mercado, capacitados para o mercado, credenciados para o
mercado. A educacão e os pianos de educação coiocaram isso como a
grande questào estruturante, ou seja, as demandas do mercado. Corn base
nisso, vamos ver as competências que vamos ministrar, a educação, as
habilidadeS e os conhecirnentos Clue vamos dar.

Diria a vocês que ainda estamos nesse momento. 0 piano nacionai de
educacão do Governo ainda se estrutura segundo esse eixo, quer dizer, eie
olha as demandas da sociedade, os trabaihadores que servem para essa
sociedade, os curriculos que servem para essa sociedade. Diria que esse
eixo estruturante não dá conta dos avanços da educacão, é pobre, é
ultrapassado.

No terceiro momento, momento em que o piano da sociedade tenta situar-
Se, precisamos perceber que o campo da educação ja nâo está vinculado,
nas Oltimas décadas, nem aos privilégios de origem, que ainda continuam
muito fortes entre nós, nem as dernandas do mercado, mas aos grandes
valores socialistas, democráticos, de justica, de igualdade, de dignidade. Essa
é outra história, é outro eixo estruturante.

Se tivéssemos que propor aiguma coisa para a eiaboracäo da poiltica de
educaçáo pUblica em Minas Gerais, diria: por favor, que eia não reforce os
privilégios de origern, näo caia na aparentemente modernizante vincuiacão da
escoia corn os mercados, mas seja colocada no campo dos direitos, dos
grandes vaiores, corn o ser humano no centro, como sujeito de direito.

Penso que a grande conquista dos movirnentos sociais, a grande
contribuiçâo do movimento trabaihista, a grande contribuiçäo do movimento
ferninista, do movimento negro, do movimento peios direitos humanos, da luta
das minorias em todas as suas manifestacöes, ou meihor, das maiorias em
todas as suas manifestaçöes, tern sido pelo direito a ser gente, a ser humano,
a viver a plenitude humana, conquistada por toda a sociedade, no campo do
conhecimento, da justiça, da dignidade, dos valores, da cultura. Eu diria a
vocés Clue o grande embate entre o piano do Governo e o piano da sociedade
situa-se nesse ponto. Enquanto urn continua preso a idéia de dar conta das
dernandas do mercado, a nosso piano tenta garantir mais do que isso, tenta
garantir a dignidade humana das criancas, dos jovens e adultos que
frequentam a escoia. Essa é outra história, mas é a nossa história, é a história
real.

No Oitimo sécuio, não foi so o capitaiisrno que nos disse como devemos
formar nossas criancas ou nossos jovens para serem bracos suficientes para
0 mercado. No Oltimo século, o movimento social democrático, guiado por
valores de justica, de igualdade, de dignidade, de democracia, sern diferencas
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de origern e sem vincuiaçöes corn destinos no mercado, tern sido tao forte,
tao decisivo, mais voltado para o campo da educaçao do que para o campo
do mercado. Falta perceber isso e estruturar nossa poiltica segundo esse
eixo, porque me parece que o campo da educaçao está onde sempre deveria
estar: no campo do humano, da dignidade, da cultura, está além do campo da
produçao. Por mais digno que seja o ser humano produzir mais para viver
corn mais dignidade, o campo da educação situa-se mais fundo, situa-se nas
conquistas civilizatórias, culturais, da democracia, do socialismo, da
igualdade, da dignidade, enfirn, da condiçao humana.

Queria lembrar uma coisa: muitas vezes, quando falamos do piano do
Governo, do piano da sociedade, diria a vocês que o piano do Governo se
esquece da nova LDB, que não coloca a educação no piano do mercado. A
nova LDB, ao longo de sua iógica, apesar de não ser a que queriamos,
incorporou algo que era fundamental em nossa proposta, que é uma
concepção de educacão básica que extrapola o campo do mercado, que situa
a educação básica - e as poilticas devem estar al situadas - no campo da
formaçao humana, dos grandes processos de formação humana. Como nos
fala o art. 10, o processo de trabalho, o movirnento social, a famIiia, o
dinamismo cultural, é al que se situa a educação. Logo, toda a politica tern
que estar aI situada. F o art. 20 ainda diz: "A finalidade da educacao é o pleno
desenvolvirnento do ser humano".

Penso que toda polItica de educaçao, todo piano nacional, estadual,
municipal de educacao terá que ter esse grande eixo estruturante: dar conta
do pleno desenvolvimento dos educandos, de sua plenitude hurnana
enquanto seres humanos. 0 ser humano tern direito a algo mais do que
moradia, trabalho, emprego, conhecimento. Tern o direito de viver plenamente
corno humano. No grau de humanidade atingido pela sociedade, em cada
momento histórico, iamentável é que a sociedade sO permite que aiguns
tenharn acesso a essa plenitude - vamos charnar assim -, enquanto a outros,
apesar de terern acesso as letras e a escola, é negado esse grande direito de
desenvolver-se plenamente como seres humanos. Vejam corno pensar urna
politica de educaçao pblica nessa direção, que é a direção da lei.

Diria a vocés, ja finalizando, que, para chegarmos a essa poiltica, terlamoS
que levar em conta algumas questoes muito concretas. A primeira delas é
que não podemos organizar urn piano nacional de educação, nern do
Governo, nem da sociedade, nenhuma poiltica de educaçao para Minas
Gerais a partir da escola. Vejo que este serninário está bastante centrado na
escola. A veiha fOrmula de construir politicas educacionais a partir da escola
está gasta, não dá conta disso que eu estava colocando. Perguntamos: que
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escola temos? Corn que deficiéncias? Deficiências fisicas. A escola,
fisicamente, é uma escola ou é urn pardieiro? A escola tern material,
biblioteca, sala para professores, banheiros limpos, ao rnenos não
fedorentos? Essa é urna grande questão que ternos que colocar. Não
podernos descuidar da materialidade onde as seres hurnanos se
desenvolvem, pois eles não são sO espirito, coma as anjas, rnas se
desenvolvern nas condiçOes materiais em que produzem e reproduzem sua
existência. A escola é muito mais forte em termos educativos, e é issa que
falo urn pouco nesse texto, do qual faco propaganda, que está nesse livro. A
escola e muito mais educativa ou deseducativa na materialidade. Lembro uma
frase dita na proposta da escola plural: as virtualidades educativas da
materialidade da escola. Gostávamos muito dessa frase, mas, no fundo, ela
quer dizer que o ser hurnano é o meio onde vive. Isso é algo que nOs, que
bebernos no nosso velho mar, aprendernos e não queremos esquecer: a ser
humano não é a idealogia e as liçoes que recebe, mas as condicães rnateriais
a que e submetido para produzir e reproduzir sua existéncia, inclusive na
escola.

Então, que texto vamos dar a isso? Que centralidade vamos dar a 550?
Vamos fazer corno a MEC sempre faz: corneca pelo currIculo e peio
conteüdo? Bons conteüdos, boas escolas. Eu diria: boas condiçães fisicas,
boa escala; boa materialidade, boa escola. As grandes licöes tern que ser
objetivadas na estrutura, nas forrnas de produzir e reproduzir, durante 4 haras
por dia, 200 dias por ano, mestres de alunos, produzir, reproduzir, trabalhar,
relacionar-se.

Esse ponto fundamental não pode ser esquecido nurna politica e não está
muito claro no Piano Nacional de Educacãa, porque parte de urn pressuposto
faiso, de que a questão da escoia já está resolvida, que durante rnuito tempo
falarnos em mais escolas e que agora e hora de falar em quaiidade nessas
escolas. E mentira que tenharnos 98% dos javens e crianças na escola.
Quantas turmas ternos na i a série? Vinte. Quantas temos na 8? Oito, quatro,
trés. Onde estãa eies? Segundo o MEC, estão na escola. Mentira pura, estão
tentando sobreviver, porque a pai está desempregado e a mae já não
agüenta rnais lavar roupa. Que rnentira rnais estUpida, dizer que todos estão
na escoia! Todos nOs sabemos que não estão. Não esqueçam, por favor,
desta questão: ainda não garantirnos escola, fisicamente, para a nossa
infância e a nossa juventude. Coma elaborar urna politica que leve em
consideraçao tuda isso? Diria para vocés que 0 foco de urna proposta não
tern de ser a escola, corn condicöes rnateriais, corn livros, corn curricula e
corn professores, rnas a educando e a educador. 0 foco estruturante tern de
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ser o sujeito da ação educativa. Não tern de ser nem o conteüdo nem as
metodologias, que sã  mediadores desse sujeito, mas, sirn,
fundarnentalmente o sujeito da escola. Comentarei algo que me chamou a
atenção. 0 MEC lançou os PCMs, da ia a 41 série, em que faz urn
diagnóstico da escola, da repeténcia, da reprovação, das reformas dos
currIculos, mas não se refere a infãncia corn que trabaiharemos esses
curriculos. A infãncja e, hoje, a mesma de 200 ou 500 anos atrás? Não é a
mesma. Temos de partir de urn diagnostico: quais são as infãncias em Minas
Gerais? Porque não ha uma Unica infância. Coma essa infãncia se constrói
como sujeito humano? Ela tern condiçães de ser humana ou a criança não
vive a sua infãncra? Ou, para ela, ja ha muitos anos, a infãncia é urn paraIso
perdido? Quem tern direito a infãncia nas Minas Gerais? E corn relação a
adolescéncia e a juventude? Não facarn apenas urn diagnastico das
carências da escola, facam urn diagnOstico mais profundo, ou seja, comecem
por urn diagnOstico da infância em Minas Gerais, da que existe e da que não
existe, da infãncia que é passivel e da que nunca será possIvel, devido as
condiçOes de trabalho e a miséria. Estão lancando urn flume que se charna
"Os Carvoeiros", em que é mostrada a infãncia carvoeira em Minas Gerais e
no Brasil. Podemos falar da infãncia no lixo. Na repartagem de anteontern,
falou-se rnuito sobre alirnentaçao. Não adianta ficarrnos falando do que a
escola não tern, porque não ha criancas vivendo sua infãncia. Elas estão
pensando em corno sobreviver, porque, do contrário, nào vivem. Essa
questão e muito mais urgente. A escola não vive por si mesma e não tern
sentido em si mesma. Ela sá tern sentido em função da infãncia e da
adolescéncja real. Se for necessário, ternos de redefinir a escola para que dé
conta dessa infãncia. Não adianta dizer que a infãncia da escola deverá ser
sempre a mesma: chegar as 7 horas, sair as 11 horas. Isso não adianta. Ou
que, se não ficarem durante quatro anos, serão reprovados. E, se não farem
aprovados, serão reprovados. E quem não comparecer a 75% das aulas será
automaticamente reprovado. Isso é partir do urn bigo da escola e é pensar que
a nossa infãncia gira em volta desse umbigo. Isso não é verdade. Ou a escola
se redefine em função da infãncia que exiSte - e, para isso, temos de começar
por al au seja, verificando que infãncia existe - ou não adianta olharmos para
a escola e discutirmos sobre ela, nern sequer participativamente. Esse ponto
e fundamentalissimo para a elaboração de qualquer proposta de politica
püblica para Minas Gerais. Olhar as professores, que são as outros sujeitos.
Quantos deles tern educaçao leiga, ou são normalistas, ou são pedagogos,
etc.? Essa não e a grande questão do educador. A grande questão do
educador e a mesma da nossa infâncja. 0 educador tern condiçaes de viver
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como gente? Qual é a sua jornada de trabalho? Não sá dentro da escola. Se
fosse apenaS dentro da escola, as mulheres que estão aqui, em sua maioria,
achariarn tudo muito fácil. Qual é a jornada real de trabalho? Façam a
levantarnentO, a diagnOstica sobre isso. Quantas professoras são chefes de
familia? Isso é mais importante que se analisar quem tern nivel superior ou
nâo. Além dissa, ha outras questöes. Que acesso o professor tern a cultura?
Como alguém que nãa tern acesso a cultura pade dividi-la? Os cursas de
treinamento não padern ser consideradas coma cursos de cultura, pois ela
näo é treinada. Para se ter cultura, é preciso ter condiçães de ir ao cinema, de
er jornais e revistas, de assistir, em casa, a algo além de "Terra Nostra".
Sendo assim, a grande questão é: coma vivem as nossos educadares? Coma
é sua vida pessoal? Quais são as novas educadores, hoje? Estamos ao lado
do Rogério Correia, do Gilmar, dos coordenadares deste evento, de tanta
gente que já lutou, em 1979, h6 20 anos, mas, em todo esse tempo, tanta
coisa já mudou! Hoje, as salários são iguais au piares, as condicöes são
iguais au piares, a carreira está tao exciudente quanto au pior, e nós não
somos as mesmos. As lutas nos fizeram outras. Temos mais consciência,
sornos novas sujeitos sociais e culturais. Os professores e professoras não
são OS mesrnos, e isso tern que ser diagnosticado. Isso é tao sério coma
saber se dominam ou não as PCMs, pais, se as professores forem outros, a
escola será outra. Se eles forem sujeitas politicos e culturais, hurnanas,
sujeitos de direitos diferentes, terãa outra sensibilidade coma educandos e
Sujeitos de direito, fazendo autra triagem dos conteüdos. Esse é a professor
em que vocOs se transfarmararn, em que vacês se vêm constituindo.

Podemos também questionar se a professora participa do movimento
feminjsta e se tern consciência de seus direitas enquanto mulher, pois, assim,
sem düvida, ela serã outra mulher. 0 professor participa do movimento negro
e tern consciência de seus direitos enquanta negro? Se assim for, ele terá
outra sensibilidade corn relação a escola püblica e aos direitas da
comunidade negra, cujas membras sao, alias, as rnais reprovadas, as mais
excluIdos e as que são tratadas cam menos dignidade. Coma fica tudo isso?
Insisto corn tados vocés: não partam de urn diagnóstica da escola, partam de
urn diagnóstico da sociedade, dos momentas sociais, do momenta cultural.
Partam dos novas sujeitas que, nesse movimenta, constituem-Se e das
condiçães cancretas de sermas sujeitas e humanos, para podermos ser
educadores e humanas. Termina par aqui, pais meu tempo já esta esgotado.
Muito obrigada. (- Palmas.)

Palavras da Sra. Maria Tereza Leitãa de Melo
A CNTE gostaria de saudar as organizadares deste evento, cumprimentar
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Os componentes da Mesa, Os senhores parlamentares, o Prof. Miguel Arroyo,
Os professores, as professor-as, Os trabaihadores em educaçâo, os gestores
pUbircos. Corn certeza, na lógica totaimente inversa àquela em que o MEC
construiu o seu Piano Nacronai de Educaçâo, Minas está realizando var-los
debates na perspectiva da construção do Piano Estadual de Educaçäo Para
Minas Gerais. Essa é uma iiçao que a CNTE vai divuigar nos eventos de que
participará, discutindo o Piano Nacionai de Educaçâo como uma for-ma
importante de envolver toda a sociedade civil, particuiar-mente aqueles que
militam na educaçao, na leitura crItica e na proposrçao de polIticas pt:ibiicas
Para a educaçao estadual.

imbuida de visäo bastante positiva corn relação ao que possa vir a ser este
seminário, a Confederação fará algumas consider-açOes acer-ca do processo
de construçào e principaimente de disputa em torno do Piano Nacional de
Educaçäo, que está, por coincidência - este seminário foi marcado bern antes
do momento que estamos vivendo no Congresso Nacionai -, no momento
final de apresentação do substitutivo do relator Nelson Marchezan, como bern
disse a Presidente da Corn issäo de Educaçäo.

o Piano Nacionai de Educaçào, é preciso que se diga antes de quaiquer
debate, está chegando a sociedade brasiieira corn dez anos de atraso em
reiacao a norma constitucional de 1988, constante no art. 214. E, mais que
corn esse retardo no tempo, chega corn urn atraso de conteido, determinado
pelas reformas educacionais, basicamente a Emenda a Constituiçao n o 14,
que, dentro daqueie hrstOr-ico rápido, mas profundo feito peio Prof. Arroyo,
inverteu muito da iógica que se vinha conquistando na sociedade brasileira,
em r-elação ao direito a educaçáo como urn direito de cidadania.

No momento em que se dá a discussâo e a eiaboraçáo de urn piano
nacionai de educacâo, é preciso que essa lógica seja recuperada e que seja
denunciada aquela inversao, evidentemente, Para que se caminhe na dir-eçâo
do seu resgate e da sua conquista.

Outro ponto a que precisamos dar destaque neste debate, Para que não
tenhamos sonhos perdidos ou esperanças vãs, e o limite que significa, dentro
do trato que é dado peio MEC a politica educacioriai neste Pais, urn piano
nacional de educaçao e, posteriormente, os pianos estaduals e municipais.

Isso se dá por- dois deterrninantes. Prirneiro, a pr-ática, já bastante
conhecida por nos, do modo como o Minister-jo da Educaçáo trata a Iegislação
educacional e as poilticas de governo, muitas vezes ernitindo medidas e
retir-ando do pariamento o seu legitimo direito e a funcão de intervir e de
legislar, retirando da sociedade também o seu direito de intervir, de ser
interlocutor-a e proponente Isso causa urn mal terr-ivei. Não sei se o MEC
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conSegue enxergar a faita de legitimidade nas suas poiiticas.

0 Piano Nacionai de Educacão, por exempio, está tramitando ainda, mas
muito do seu conteüdo já está em prática nas poiiticas de governo, através de
programas especiais, decretos e medidas provisórias - instrumentos Para os
quais nao precisam ser ouvidos a Câmara, o Congresso Nacionai, as Casas
Legislativas de modo gerai, muito menos a sociedade civil organizada € as
entidades dela representativas. Foi assim que se deu a formulação do piano
nacional. Nôs, da CNTE, fomos convocados a participar, como de resto todo
o forum nacional, rnas a participar- por- correspondéncia, emitindo a nossa
opinião em determinados assuntos. Nós, que representamos os educadores
da educaço básica, nao precisávamos, por exempio, opinar sobr-e
financiamentos. Não precisávamos opinar sobr-e valorizacäo do ponto de vista
da formacão profissional. Não precisávamos opinar sobre educação especial.
Apenas sobre as etapas do nIvei da educação básica - infantil, fundamental e
médlo -, dizendo o que não gostamos, o que se devia acrescentar, o que
querIamos retirar da pr-oposta eiaborada pelo MEC, através do INEPE. 0
fOrum se negou a essa for-ma de participacào por-que já tinha as diretrizes
Para urn piano nacional de educação, for-muladas coincidentemente nesta
cidade, no 1 0 CONED, e consolidadas no 2° CONED, em 1998, também nesta
cidade, as quais serão r-eforçadas no 30 CONED, que será realizado em Porto
Alegre, entre 1 0/12/99 e 5/12/99, e no qual já estaremos levantando
instrumentos, caminhos e exper-iências positivas de construção de poilticas
includentes, democr-áticas e que apontem Para a qualidade social que
desejamos Para a educacão neste Pais.

Então, a iogica na politica educacional - muito bern traçada peio Prof.
Miguel Arroyo - tern uma interface muito cruel, que determina 0 que foi e qua]
é o significado da Emenda a Constituicao n o 14, naquiio que se refer-e a
r-estituiçao de direitos. Educação deixa de ser- como era na charnada
Constituiçao Cidadã - direito de todos e dever do Estado - Para passar a ser
um elemento de oferta. 0 Unico nivel de educaçào que e piblico, gratuito e
obrigatOrio e o fundamental, regular, da 1a a 8a série. Os demais so
ofertados. Se o ciiente chegar- a tempo, pega o que está ofertado. Se nào
chegar, espera a prOxima liquidacão. Não e essa a IOgica do mercado? Isso
estO voltando, mas não tranquiiamente. Está voitando dentro do conflito, da
disputa. E Os PNEs em debate deixam isso muito ciaro. Então, essa Iôgica,
que é a iogica da politica econOmica que dita as normas da poiltica
educacional em nosso Pais, ataca o PNE de três maneiraS primeir-o, no seu
significado politico educativo - isso distingue muito bern o que é o PNE do
CONED e o que e o PNE do MEC -; segundo, na sua for-ma de elaboracäo,
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O relator avança urn pouco na concepçâo da avaliaçâo do piano, propondo
que não apenas os organismos governamentais a façam, através das
avaliaçoes externas, institucionais - já nossas conhecidas -, em reiaço ao
processo de aprendizagem, mas que também haja uma avaiiaçâo periódica,
corn a participaçao das entidades. E urn pouco semeihante ao que
querlamos, mas ainda não abrange a sociedade corno urn todo naquiio que
entendemos corno avaiiação: urn momento de reflexäo Para superar e
reencaminhar aquiio que não está dando certo ou potencializar 0 que está
dando certo.

Os pianos do MEC e do CONED, decorrentes dessa submissão a ordem
econOrnica, apresentam concepçães diferentes em trés elementos básicos
Para a educaçáo: primeiro, a prOpria concepçáo de educação. A LDB, apesar
de ter absorvido urn conceito nosso, ao quai o professor se referiu - o
conceito da educação básica como urn todo, como urn nivel, como o minimo
a que a cidadão e a cidadã devern ter direito Para enfrentar a mundo, Para
enfrentar a sociedade -, se detérn muito rnais na concepçao de ensino que na
de educação. E o PNE do MEC aprofunda muito isso. Piora, inclusive,
aigurnas faihas da LDB e trata as niveis de modaiidade de forma aitarnente
fragmentada. isso ja ocorre nos programas de governo. Vejarn-se as
parãrnetros curriculares nacionais, que deterrninam, inclusive, a formaçao
Para a magisterio fragmentada, segmentada, de acordo corn a etapa em que
o professor leciona, e não apresentam aqueia concepçao de educacão
enquanto valor, enquanto direito, enquanto preparação - tao bern descrita
peio Prof. Miguel - plena, humanIstica, do cidadão Para viver plenamente a
vida. isso é gritante na comparação entre urn e outro piano: a prôpria
concepção de quaiidade. Desde a primeiro CONED, começamos a adjetivar a
quaiidade. 0 discurso de qualidade é nosso. Ele vern de 1979, no boja das
nossas iutas pela redemocratizaçao do Pals, peia redernocratizaçaa da
escoia pübiica, peia conquista de mais e mais espaços de direito e de
feiicidade. Mas houve uma apropriaçao dessa quaiidade, urna aprapriação da
palavra, distorcendo sua concepção, trazendo a quaiidade Para a esfera da
cornpetição, Para a esfera da eficiência, a farnosa quaiidade total, que vocés
conhecem ha rnais ou menos oito anos. Adjetivarnos a qualidade. A quaiidade
que queremos e a qualidade social, a qualidade que inclui, a quaiidade que
critica, a qualidade que forma o cidadão. Ha uma grande diferença entre urn e
outro piano.

Por firn, a concepçao de avaiiaçao. 0 MEC propöe urna avaiiação
institucional, uma avaiiaçao de urn deterrninado ator do processo, urna
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avahacão de resuitados. PropomoS uma avaiiacáo que envolva todos os
atores, inclusive 0 próprio MEC; que aponte superação dos hmites e que seja
uma avaliacaO processual, e fläa, uma avaiiaçao de estatistica. As
estatisticas dizern alguma coisa, mas precisarn ser hdas na linha e na
entrelinha daquilo que dizem.

Os indicadores de desernpenho que estäo sendo propostos - varnos tratar
disso na mesa de amanhã - são urn exemplo rnuito clara de corno devern e de
como não devem ser tratadas as estatisticas educacionais.

Não you me deter muito nesse bloco, Para colocar aigurna coisa a respeito
do substitutivo, rnesmo porque a Prof. Miguel aprofundou-se rnuito na
concepcão do piano. Mas esse bioco de divergéncias anuncia Para nos urn
espaco de disputa que tern sido urn espaco relativarnente proficuo. A
Comissão de Educação realizau urna série de audiéncias piiblicas. Houve
uma participacão, não podemos dizer arnpia nern nos niveis em que
desejávarnas, mas satisfatória, considerando a correiação de forcas,
principaimente, existentes naquela casa e entre nós do FOrum Nacionai em
Defesa da Escala Pübiica. Nossas propostas foram examinadas, isso está
bern patente no reiatOrio, ernbara não tenham sido totalmente absorvidas. 0
reiatória é urn dacurnento bastante denso, se nâo me engano cam 180
páginas, e mantérn a iOgica estruturante do PNE. Não é urna lei quaiquer. A
lei, enquanta lei, tern poucos artigas. 0 que vem em termas de piano é a
anexo, e está dividido em trés blacos, que foram as biocos trabaihadas pelo
MEC e par nós no CONED. Acrescentarnos urn bloca aiérn, parque, apesar
de terrnas trabaihada gestäa conjuntamente corn financiarnenta, demos urn
destaque rnaiar a gestao do sisterna, inda ate a própria escala. 0 momenta é
impartante Para este serninária. A presenca de rnernbros da Comissãa de
Educaçao, sua Presidente e a Deputado Gilmar Machado é rnuito importante
Para este serninário, porque amanhã termina a prazo de apresentacão de
ernendas, prazo este que foi prorrogado. 0 prazo inicial era bern rnais
apertada. Após essa apresentacão de emendas, é precisa que as
Assernbiéias Legisiativas, que as sindicatos, que as associacOes, que 0
movimento como urn todo exijam urn outro mamento de debate. Exijarn peia
responsabi[dade que tern.

Não é peio simples prazer de bater a pé, de reivindicar, é necessária que se
exija pela prOpria responsabilidade de dez anos depois da prarnulgacãa da
Constituiçao Federal estarmas discutindo urn piano que, apesar dos limites
estruturais que ele venha a apresentar, apesar do significada que a legisiacão
tern neste Pals, rnuitas vezes se submetendo ao autaritarisrno de uma politica
de gaverna, é urn instrumenta de reflexão impartante Para nOs, educadares.
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1048E positivo, é fundamental que haja essa soiicitaço, que haja essa pressào
para que, dando continuidade ao debate nas audiências pübhcas, após a
apresentaçao de emendas, abra-se urn novo estágio de discussäo no
Congresso Nacional, particularmente na Câmara dos Deputados, em relacâo
ao Piano Nacional de Educaçao.

Quanto ao item Niveis e Modalidades da Educaço, o relator faz urn
diagnóstico que eu sincerarnente assinaria embaixo. Alias, em quase todos Os
diagnósticos. 0 diagnastico de valorizaçao profissional tern muita coisa do
nosso.

Quanto as mazelas da nossa formaçao, o relator absorve uma formulaçâo
nossa que, desde o tempo do Forum Permanente do Piano Decenal de
Educaçao, diz que valorizaçao profissional sO se dá baseada no tripe:
formaçäo inicial e formaçao continuada, salário, carreira e condicoes de
trabaiho.

No tocante ao diagnastico tanto dos nIveis de modalidade quanto do
financiamento e gestão, quanto da valorizaçao profissional, ele revela coisas
que nos já sabemos. Algumas delas, nos defendernos; corn as quais,
portanto, concordamos. Qual é a contradiçâo, então? E aquilo que o Prof.
Miguel colocou: para que diagnosticar? Para que fazer a leitura de uma
situação? Para nos dar nos nervos? Para ficarmos corn a consciëncia
pesada? Para ficarmos buscando carninhos? Nas mãos do legislador, está
urn diagnOstico que pode ser urn instrumento irnportante. Ele faz o diagnOstico
para apontar no passo seguinte do relatOrio quals serâo as diretrizes, as
metas e os objetivos, o que fazer para alterar aquele quadro e superar
aquelas dificuldades. 0 que fazer para se construir a educação de qualidade
tao decantada nos discursos e nas estatIsticas oficiais. E al que está o code,
a ruptura, digarnos assirn.

Em relação a valorizaçao, por exemplo, o relator admite claramente no
diagnOstico que não ha qualidade do ensino sern profissionais valorizados. E
que näo ha profissionais valorizados sern formaçao inicial e continuada, sern
pIano de carreira, sern jornada e sem salário. Isso não se materializaria corno
meta, a não ser na posiçáo muito vaga de que os Estados precisam ter seus
pianos dentro do prazo de urn ano. A Lei n° 9.424 JO tratava disso desde
1996. E necessOrio ter pisos setoriais, a politica comprovada pelo Movirnento
e de que precisamos ter urn piso salarial, profissional, nacional.

Em relaçao aos nIveis e modalidades, mantém toda a fragmentaçao e não
aponta politicas contundentes para urn dos principios constitucionais em
relacao ao objetivo do Piano Nacional de Educaçao, que é a erradicaçao do
analfabetismo. Ocupamos urn lugar vexatório em relaçao aos Indices de
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analfabetOs adultos na America Latina. Nesse Indice, perdemos para poucos
paises na America Latina. Talvez no ano 2020 alcancemos os Indices que a
Argentina tinha em 1990. Então, a meta e o objetivo estão em total
descompasSo corn o diagnóstico.

Em relação ao financiamentO, o relator insinua que o FUNDEF é precário,
apesar de fazer uma apologia muito grande do FUNDEF.

Avança apenas ao reconhecer que o FUNDEF é insuficiente, porque o
ensino médio e a educação infantil ficam sern verbas prOprias, rnas não
assume a proposta do FUNDEB, que jO é projeto de lei, e, certarnente, algum
parlamentar falarO aqui, corn rnais propriedade, sobre ele. Então, limita o
financiamento aos indices atuals. Aumenta urn pouco da proposta do
Governo em relação ao PIB. 0 PNE propOe 6,5%, o relator avanca para 7%.
Mas h6 uma faiha de leitura, porque considera que o Governo aplica 5% do
PIB em educacão, ja que entram precatOrios e recursos para a iniciativa
privada. Se entrarem apenas recursos ptiblicos para a educação pOblica, são
Os 3,7% que estamos propondo sejarn ampliados para 10%. Quem amplia de
5% para 7% amplia muito pouco e mantérn as bases e as referências de
aplicaçao.

Finalmente, corn relação a formacão profissional, o diagnOstico é de total
acordo corn o nosso. Mas as metas e diretrizes reconstituem o que hO de
mais ambiguo e de rnais contraditOrio na LDB. Toda aquela misturada de
"locus" de forrnacào, se e escola normal superior, se é escola normal de nivel
médio, se são os institutos, se são as faculdades de educação, se SaO Os

cursos de Pedagogia, aparece muito relacionado corn educação a distância,
não corno urn instrumento de educação continuada e suplementar, mas de
formaçao inicial, fortemente defendido. Não ternos nada contra a tecnologia
educacional, mas sim contra a substituicào da educação enquanto relacão
interativa, principalmente para quem quer ser educador. Realmente, é urn
momento em que desejarnos nos aprofundar.

A CNTE encaminhou subsidios, a pedido do bloco de oposicOes, em urna
parceria que se vern construindo hO muito tempo. 0 FOrum Nacional estO
apresentando urn documento de análise global do substitutivo do relator
Nelson Marchezan. E Minas, avaliamos, tern urn papel importante. E urn
desafio que estarnos enfrentando, mas que não deve nos atemoriZar. Ao
contrOrio, quem foi capaz de discutir, de construir, de refletir, de diagnosticar
e, ao mesmo tempo, propor tudo o que vocês conseguiram fazer ao longo
desses meses na construcão deste sernináriO não deve ter medo de ousar,
de se expor, de sonhar e, principalmente, de acreditar que educacão é algo
dinâmico e, como diz o Deputado Edson Rezende, que apaixona. E, se
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sornos movidos pela paixão, não podemos deixar que nos siga, mas que nos
direcione, impulsione-nos a defender e a exigir, cada vez mais, que a
educaçâo püblica neste Pals venha a se constituir num direito pUblico da
populaçao, principaimente, dos exclu idos. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Federal Maria Elvira
Gostaria de cumprimentar todos os presentes e lamentar Clue a Comissão

Permanente de Educaço, Cultura e Desporto da Câmara não tenha sido
convidada oficialmerite. Descobri este encontro de hoje par acaso. Perguntei
ao Deputado Gilmar Machado, Clue me respondeu a mesma coisa.
Infelizmente, esse fato ocorreu nurn momenta em Clue se fala sobre a Piano
Nacional de Educaçao, assunto que a nossa Cornissão está, ha seis meses,
estudando e discutindo. Estamos ouvindo, em Brasilia, todos as segmentos
da sociedade brasileira, as segmentos da educaçao especial - a educaçâo
para as indios -, da universidade, do ensino médio, do ensino fundamental.
Portanto, Deputado Edson Rezende, gostaria de dizer Clue lamento
prafundamente que isso tenha ocorrido, parque, como ja disse, estou aqui par
acaso e nâo posso permanecer, em virtude de compromissos marcados corn
maior antecedéncia. Assim, peco ao Deputado Gilmar Machado que
represente a Comisso de Educaçâo, pois nào possa ficar.

No entanto, aqui deveria estar o Deputado Federal Nelson Marchezan,
relator do Piano Nacional de Educaçao, que teria candiçoes de trazer a
substitutivo, a fim de discutir corn Minas Gerais a que tern sido feito. Portanto,
quero iamentar esse acontecimento e pedir a Assembléia que, quando
realizar urn evento deste aicance, especificamente na area da educaçao, não
se esqueça de convidar a Comissào Permanente de Educaçao, Cultura e
Desporto da Câmara, porque, caso contrário, faltará urn pedaço muita
importante para a debate.

Quero agradecer ao Presidente, Deputado Edson Rezende, ter-me
franqueado a palavra, porque nao fui convidada como debatedora. Ha pouco,
conversávamos cam a Profa. Maria Luiza sobre a que, no perlodo em que a
Camissão está atuando, desde o inicia do ano, foi feito em relação ao PNE.
Quando a Gaverno Federal - a MEC - mandou a piano para a nossa
Comissào, tenho a impressão de que não esperavarn que a debate fosse
aberto da forma coma foi, e passarnos praticamente seis meses debatendo.

Acredito que, se a relator Nelson Marchezan - Clue nâo fai indicado par mim,
porque veio da legislatura anterior coma relator - aceitou algumas
modificacoes foi corn base na insisténcia da Comisso para que fosse
anal sada corn muita seriedade e profundidade a proposiçâo apresentada pelo
Deputado Ivan Valente.
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No momenta em que se esgota a seu prazo para análise do assunto, e
temos ate amanhã para apresentar nossas emendas, quero, niesma, informar
aos senhores que, as 5h30rnin, sairei daqui para urna reuniãa corn a
SecretáriO da Educação e outras pessoas, em que questianaremos algumas
questãeS. Näo so isso, mas tarnbém a orçamento da União, para que,
amanhâ, numa reuniäa que acontecerá as 10 horas, em Brasilia, possamos
apresentar mais algumas emendas ao orçamento e aa PNE.

Do Clue ouvi da fala da Profa. Maria Luiza, p0550 dizer que a nossa visãO é
concorde. Temos uma visão cornpletamente humanista e inciusiva da
educação. ParticipamoS, cam rnuito prazer, do Forum Nacional de Defesa da
Escola PUbiica, em Brasilia. Temos participado de várias reuniöeS nesse
sentida, corn as Deputados Pedro Wilson, Flávio Aries e Gilrnar Machado.
Somos companheiros da Frente Nacional de Defesa da Escola Püblica.

Ouvi uma coisa da Maria Tereza, a quem tive a prazer de conhecer haje -
espera encontrá-la em outras reuniôes -, da qual discordo. Acho que não é
totalmente discordar, mas gastaria de cornpartilhar corn ela outra opiniâo.
Nãs, Clue sornos humanistas, que viernos da area da educação e que a
defendemos ardorosamente, nào podemos ignarar nümeros. Fiquei chocada
corn as nümeros do Piano Nacional de Educaçâo, principalmente cam as que
se referem a qualificacãa de professores. Vou citar a exemplo da educacaa
infantil, area que me preocupa e me motiva muito. Ja fui professora primária.
Ternos, no Brasil, 35.267 professores que precisam fazer a curso de nivel
médio, rnodalidade normal, a firn de que possam atingir a quaiiflcaçao minima
permitida. Quanta as crianças de creches, näo h6 dados sabre o assunto. Urn
levantamento urgente faz-se necessario para dimensionar a demanda e
definir a estratégia para as recursos requeridos. Entâo, precisamos dos
nümeros. Quanta as classes de alfabetizacao, como väa ser desfeitas nesse
Piano, conforme as diretrizes e metas, näo se trata de qualificar as
professores para nelas permanecerem, mas para atuarem no ensino
fundamental. Ha 31.170 professoreS que possuern apenas ensino
fundamental e cjeverâo cursar, pelo menos, a ensino médio, modalidade
normal. C) nosso Brasil, corn tantas disparidadeS regianais, leva-nos a essas
situaçaes profundamente incOrnodas. IncamOda-me ter, ainda, professores de
alfabetizaçao sem o curso media. Para as quatro primeiras series do ensino
fundamental, 118.482 professares precisam obter diploma de nivel médio,
modalidade normal. Considerando-se a grande aumento do niimero de
matriculas nesse nivel de ensino, entre 1996 e 1999, e de se supor que a
quantidade de professores nessa situação seja maior hoje, principalmente se
houve adrnissöes sem a qualificacaO minima exigida. E, seguramente, houve.
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A demanda desses professores é grande, principalmente no Norte e Nordeste
do Brasil. Para as quatro ültimas series do ensino fundamental, 160 mil
professores carecem de formaçao de nivel superior corn licenciatura plena.
Para o ensino médio, 44.486 necessitam de formaç( ;5o superior. Chega-se ao
nUmero de 58 mil em 1997, calculando-se a partir dos dados disponIveis
sobre o percentual dos que atuam nesse nivel corn curso superior.

Al fomos para a educação especial, pois estamos muito preocupados corn
eta no momento. Parece que, ate agora, tirando os esforços das APAEs,
muito pouco tern sido feito nesse sentido. E a primeira vez que será
apresentada, pela Comissâo de Educação, uma emenda para a educaçao
especial, sugerindo aquisição de equipamentos, piscinas, porque sabe-se que
a piscina é fundamental para a aluno corn surdez e dificuldade de
movimentos.

Essa densidade de quatificaçao para a educação especial e para a
educaçao de jovens e adultos e pequena no que se refere ao nIvel de
formaçao, pois, em arnbas as modalidades, 97% dos professores tern nivet
médio e superior. A questão principal, nesses dois casos, é a qualiflcação
para a especificidade da tarefa.

Terlarnos ainda muito a dizer, mas estou apenas colocando que as funçöes
docentes estão assim distribuidas: educaçao infantil - 223.932 professores,
ctasse de alfabetização - 75.902 professores, ensino fundamental - 1.413.607
professores, ensino médio - 352.854 professores, educação especial - 36.171
professores, educação de jovens e adultos - 103.300 professores. Estou
dizendo isso porque são nümeros concretos, que precisarnos atacar. Afora
tudo que ja sabemos e que tern sido discutido, esses nümeros são concretos
e precisarn ser mudados.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, companheiros e companheiras da
educaçao, lamentarnos a fato de não terrnos tido a oportunidade de estar
trazendo aigumas transparências que preparamos para alguns debates e
apresentaçoes, as quais dão urna grande clareza relativamente aos objetivos
que pretendemos alcançar. Mas ternos, ate amanhã, prazo para
apresentaçao de emendas, o que não significa que a discussão está
encerrada, pois continuaremos discutindo o substitutivo apresentado, as
emendas e, ac, final, poderemos dizer a que conseguimos acrescentar, mudar
no piano que veio do MEC. Mas o objetivo da Comissão foi a de aproveitar,
ao rnáxirno, as propostas do projeto do PINE, do Deputado Ivan Valente, que
foi urn bravo cornpanheiro, sempre esteve ao nosso lado, atuando, discutindo,
mas, infelizmente, não foi reeteito. Apesar disso, deixou uma contribuição
efetiva, que não está sendo abandonada em nossas discussöes. Muito
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obrigada.
0 Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - Gostaria de informar a

Deputada Maria Elvira que fol enviado convite a Comissão de Educacão. No
dia 8, as 9h27min da manhã, foi passado urn 'fax" para a Deputada Maria
Elvira, que gostaria de er: "A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais realizará, no perlodo de 18 a 21 de outubro, o Seminário Legislativo
Construindo a Poiltica de Educaç.ão Pablica em Minas Gerais, corn o objetivo
de avaliar, entre outros ternas, a aplicação da nova Iegislacão educacional em
nosso Estado, corn especial ênfase para a questão do financiamento da
educacão.

Na oportunidade, tenho a honra de convidá-la, como Presidente da
Comissão de Educação da Cãmara dos Deputados, bern corno as Deputados
mineiros que a integram, a participar da abertura do referido evento, no dia 18
de outubro, as 14 horas, no Plenário da Casa, quando será discutido o terna
'Piano Nacionai de Educação'.

Atenciosamente, Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assernbléia
Legislativa de Minas Gerais". A leitura foi feita apenas para esciarecimento. (-
Aplausos.)

A Presidéncia também informa que a Ministro da Educação, que deveria
expor a sua posição sobre a PNE, não cornpareceu nern rnandou
representante.

Palavras do Deputado Federal Gilmar Machado
Muito obrigado, Deputado Edson Rezende. E uma alegria muito grande

voltar a esta Casa, principalmente para ouvir 0 Prof. Miguel Arroyo e a Profa.
Maria Tereza. Tive a oportunidade de participar do seminário promovido pela
Assembléia em Uberlãndia e agora temos este seminário. Minas Gerais dá,
mais uma vez, exernplo de coma deve ser rnontado urn piano de educação.
E, como disse a Prof. Miguel Arroyo, é fundamental que avaliemos bern a
questao da sociedade na quat estarnos inseridos.

Já que os expositores fizeram explanacOes briihantes, you-me ater ao
COmentário do que estarnos trabalhando na Comissão de Educação da
Cãmara. Estamos avaliando a substitutivo do Deputado Nelson Marchezan.
Estou corn uma cOpia desse relatório e posso passá-la a quem se interessar.
0 probiema e que a prazo para apresentacão de emendas extingue-se
amanhã. A Unica pessoa que poderia rnodificar esse prazo seria a Deputada
Maria Elvira, mas eta já me disse que vai rnanter a prazo. 0 que haverá é urn
prazo rnaior para o debate corn as entidades. Corn retação a esse
substitutivo, queremos dizer que a Deputado Nelson Marchezan fez urn born
diagnOstico, realmente conseguiu absorver aquito que foi apresentado de
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forma fragmentada pelas entidades. A CNTE debateu a parte básica da
educaçao, a ANDES debateu a parte da educação superior, Os
representantes do CEFET falaram da educação profissional. Cada entidade
falou sobre uma parte, e ele conseguiu juntar tudo. Como disse o Prof. Miguel
Arroyo, e dificil fazer urna avaliação de urn piano nacional por partes. As
entidades näo puderam fazer uma avaHação global. Pelo menos, nesse
aspecto, temos que ser justos, o Deputado Nelson Marchezan entendeu o
espirito global. 0 que aconteceu e que, por exemplo, foi diagnosticado urn
problema de estömago, e foi receitado urn colirio. Quando lemos 0 piano,
entendemos assim. 0 diagnóstico e correto, a forma de resolver o problema é
que está errada.

Precisamos entrar em contato corn o Ministro Paulo Renato para discutir
dados de urn documento que tenho em mãos, mas ele é especialista em não
aparecer nos encontros. Esse e o documento do Ministério da Educação no
qual se coloca que e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais - o INEP -, do Governo, que reconhece que hoje os gastos corn
a educaçao são da ordem de 5% do PIB. Se entendermos que o PIB
brasileiro e da ordem de 800 bilhöes, concluimos que o Governo reconheceu
que gastou em 1997 algo em torno de 43,2 biihöes em educaçào - püblica e
privada.

Esse e o primeiro problema que temos corn o Deputado Nelson Marchezan,
que, em seu relatOrio, está propondo urn acréscirno, 7%, em 10 anos.
Segundo o Deputado, hoje estamos gastando 5%, entao, varnos crescer 0,5%
do PIB a cada dois anos e melo em gastos corn educação - püblica e privada.
Entendemos que os 10% são para gastos corn a educaçao püblica, e não
corn o ensino privado.

Tudo o que se coloca nas universidades e escolas privadas é contado como
gasto corn a educação. Além disso, temos outro problema, que é saber o que
é gasto corn a educação. 0 Governo considera que os gastos corn
precatOnos e amortização de dividas estão incluidos nos 7% dos gastos corn
a educação. Se excluirmos os pagamentos de juros de dividas e a
amortizacão de dividas - que corneçamos a pagar -, e Minas Gerais
comecará a pagar uma série de empréstimos que fizemos para cornprar
aqueles computadores, aqueles programas PROCAP e PROCAD, todos
conhecemos vamos começar a pagar. Esses pagamentos serão
considerados gastos corn a educação.

Na verdade, dos 7% que estão prevendo, se olharrnos os gastos efetivos,
cal-se para 4% no geral, daqui a dois anos, para gastar corn a educação
básica, superior e profissional. Esse é o primeiro desentendimento que temos
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corn o relatório do Deputado Marchezan referentemente ao projeto.
Segundo, pelos tópicos, verifica-se que 0 Deputado trabalha a educação de

uma forma geral. Quals as propostas que o relator traz? Por exemplo, o que
está propondo para a educação infantil? Está propondo atender, em 5 anos,
20% e, em 10 anos, 35% da populacão de ate 3 anos e 50% da populacão de
4 a 5 anos. Por qué? Porque sua proposta traz urna questão pela qual
sempre batalhamos, ou seja, a incorporacão das crianças de 6 anos. Agora, o
ensino infantil vai ter nove anos, e não olto. As crianças de 6 anos serão
incorporadas. Por isso, no relatOrio, trabatha-se apenas corn as criancas de 4
a 5 anos.

Achamos que o atendimento é muito tirnido: nos próxirnos 5 anos, somente
20% das crianças de ate 3 anos vâo estar nas escolas ou creches, e metade
so em 10 anos, de 4 a 5 anos. Quando o Sr. Miguel Arroyo estava falando
das criancas, estava me lembi-ando do Relatório Marchezan, que propOe que
metade das criancas, daqui a dez anos, tenharn acesso a educacão.

Isso significa que nao ha proposta para a outra metade. Não ha escola
prevista. Temos que entender que esse relatOrio é urna meta. Não significa
que vai ser cumprida pelo Governo. Se está propondo que, daqui a dez anos,
levaremos metade das criancas de 4 a 5 anos, significa que a outra metade já
está fora. Se imaginarmos que geralmente o Governo sO consegue cumprir a
metade das rnetas, varnos ver que 75% vao ficar fora.

lnteressante é que o relator propOe essa meta, mas não indica de onde vão
sair os recursos para atender as crianças dessa faixa etária. Na nossa
avaliação, precisarIamos de 1,5% do PIB.

0 ensino fundamental e atendido pelo Relatário Marchezan. A visão do
Governo, quanto ao ensino fundamental, é de que este já está resolvido.
Então, quanto a universalizacão, temos 98% do pessoal atendido. Esses
dados ja foram publicados ha 15 dias. Hoje, estão matriculadas, da ia 4a

série, no ano de 1999, 21.013.899 crianças. Houve diminuicáo. Em 1998,
havia 21.377.130 criancas matriculadas da i a a 4a série. Em 1999, esse
nUrnero caiu para 21 .013.889. Então, está havendo diminuicão nas matriculas
da i a a a série. As matriculas da a a 8 a série atingirarn 14.461.000 em 1998.
Em 1999, 15.156.000. Da 5a a a série, tivemos acrescimo de crianças.
Segundo o Governo, hoje, temos urn atendimento de 96%, ou seja, criancas
que já estão matriculadas regularmente no ensino fundamental. A previsão
para os prOximos cinco anos e que ele esteja universalizado. lsso significa
que todas as crianças de 7 a 14 anos estarão matriculadas, vão estar na
escola. E quem está fora da faixa? Essa e outra converSa, vai ser tratada em
outro ponto. Isso e so para quem entrou na escola na data certa. Quem não
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entrou val ter outro tratamento. Ele diz que resolve esse problema do ensino
fundamental corn a FUNDEF e utiliza uma matéria dizendo que, no Nordeste,
Os professores são a nova classe media emergente. Isso significa que essse
problema está resolvido. Dizem que as grandes partidos do Nordeste são os
professores Todos querem casar corn professores, Segundo a matéria.

Em relação ao ensino médlo, qua] a proposta do relator? Atender, nos
prOximos dez anos, a demanda de todos que sairem do ensino médlo. Ele diz
o seguinte: no ensino médlo, tivemos 6.967.905 matriculas em 1998; em
1999, tivemos 7.767.091 rnatrIculas. 0 ensino médio, então, está expandindo-
se cada vez mais. No ensino fundamental, teriarnos 91,8% de alunos na
eScola pUblica. No ensino médio, 84% são atendidos pela escola piiblica.
Vejam que 8% dos alunos da escola fundamental estão nas escolas
particulares. No ensino médio, temos 16% de alunos matriculados também
nas escolas particulares. A oferta da escola püblica, no ensino fundamental, é
ainda muito grande. E preciso ainda aumentar a oferta da escola püblica para
o ensino médio. Ele diz que val universalizar. De que maneira? Al, ele nâo
coloca as metas. Como vai atender gradativamente esse pessoal que sal, se
o Estado continua apenas corn os 10%? Esse é urn problema que se
encontra no relatOr,o. Ele aponta para a solução do problema, porérn náo diz
como atenderá crianças fora da faixa etária, a que é mais s6rio do que no
ensino fundamental, que tern recebido, pelo menos, algumas propostas
ntermediárjas feitas pelos Governos. Esse é urn outro problema que
detectamos no ensino médio. Apresentarnos uma emenda a Constituição,
criando a FUNDEB, que é a Fundo da Educação Básica, e não apenas do
ensino fundamental Debateremos noite, esse assunto, já que existe urna
mesa especifica para tratar da questao.

Outra proposta refere-se a erradicaçao do analfabetismo. Propoe
alfabetizar, nos próximos cinco anos, em torno de 10 milhöes de pessoas Se
imaginarmos que temos, hoje, 30 milhöes de analfabetos, a proposta nãa
contempla os 20 miihöes restantes de analfabetos. Mas alfabetizar pessoas
exige urna proposta para a cantinuidade do estudo delas. Você garante a
alfabetizacao e depois? No relatOrio, não fica claro coma será dada
seqüéncia 20 processo de alfabetização dessas pessoas.

No ensino superior, sO ha a praposta de atender, nos prOximos 10 anos,
40% da faixa etária de 18 a 24 anos. Essa é a meta do PINE. Existe, tambérn,
a proposta de parceria corn as Estados para atender 40% desses jovens. Isso
significa que 60% dos nossos jovens continuarào sem acesso ao ensino
superior. Como isso sera resolvido? Coma urn Estado que se encontra em
dificuldades corn o ensino rnédio poderá fazer parceria para atender a ensino
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superior? Trata-se de urn outro problema que estamos identificando no PNE.

Gostaria de abordar outras questöes. Uma delas refere-se 20 problerna da
educacãa na zona rural. A proposta do PINE é a de acabar, nos próximos 10
anos, corn 50% das classes rnultisseriadas, tendo as 4 primeiras series na
zona rural. Porém, a outra metade continuará em salas rnultisseriadas. Trata-
se de urn autro problerna grave. Entendernos que o que está colocado refere-
se as metas, mas não está explIcita a forma de obtencão de recursas para a
solução dos problernas.

Outra questão é a nao-fixação de urn piso nacional. E urn outro problema
grave do PINE, que continua usando pisos diferenciados nas diversas partes
do Pals. Quera concluir dizendo que estamos apresentando urn substitutivo,
colhendo sugestöes das entidades. Esse evento é rnuito importante para que
possarnos levantar propostas. Fiz questão de participar hoje, rnas nãa poderei
participar amanhâ nern nos outras dias, porque amanhã é urn dos Ciltimos
dias para a apresentacão dessas ernendas, e corneçamas a definir a
cronograrna de votacão do PINE na Comissão de Educacão. Temos, também,
outros prajetos, como o aurnenta do Impasto de Renda, que sera votado
nessa sernana, e uma série de outras coisas em Brasilia. For isso nãa
poderel permanecer no restante dos dias, rnas estarei presente hoje, a tarde
ea noite.

Quero parabenizar a Assembléia Legislativa de Minas, os dais proponentes,
Deputados Edson Rezende e Rogéria Correia, pela iniciativa, a todos vocês e
ao Governo de Minas. Façam esse debate tentanda avaliar a conjuntura
desse momenta que estamas vivendo, para que passamos, como
educadares, continuar sonhanda e, evidentemente, executando. Na minha
forrnação evangélica, urn pastor dizia: "Oracão sem ação é tapeacão". Temas
que sanhar, mas também ternas que praticar, lutar no dia-a-dia, para que
possarnos construir alga nova e diferente. Obrigado pela oportunidade.
Estamos abertos para qualquer questionamento. Muito obrigada. (- Palmas.)

Esclarecimentos sobre as Debates
0 Sr. Presidente - Agora passaremas a fase de debates. Queremos

esclarecer que as participantes poderáo forrnular perguntas aos expositores.
As questoes paderao ser encarninhadas por escrita au oralrnente, mediante
inscrição prévia. Para que possamos agilizar as debates, solicitamas aos
participantes que fizerern uso do microfone que se identifiquem, sejam
abjetivos e sucintos, estando dispensadas as formalidades; padern fazer a
pergunta diretamente. Cada participante disporá de ate 2 minutos para fazer
sua intervençãa, sendo garantido o mesmo tempo de resposta aos
expositores.
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Debates

Sra. Maria Ida de Carvalho - Professora e Supervisora Pedagógica,
representando a Escola Estadual Luiz Pecanha, do Instituto de Educação de
Minas Gerais, e o Instituto de Educação de Minas Gerais.

Corn a retomada de 1979, corn o Prof. Miguel Arroyo, isso fica muito fácil.
Nessa época, era aluna dele no curso de Sociologia da Educaçao. Gostaria
de remeter-me a Mesa, destacando o seguinte questionamento. De acordo
corn o pronunciamento do Prof. Miguel Arroyo, quando faz uma retomada
sobre a questão da mudança na educaçao e considera as trés variáveis: a
retomada da origem, o enfoque Cu o eixo, retomando a situação do mercado
e a proposição da cidadania vista como valores, especialmente a justiça,
gostaria de questioná-lo: como poderia transpor sua exposição para a nossa
realidade, da proposição de urn sociólogo Presidente da Repübhca, a
coeréncia da sua produção intelectual e a sua prática politica, ao mesmo
tempo, apontando para o futuro do Brasil e as suas bases apontando para o
meio rural e as elerçoes dos Prefeitos no próximo ano? Entendendo o
questionamento, e licito urn governante fazer dividas para o seguinte? Muito
obrigada.

O Sr. Miguel Arroyo - Maria llcla, a sua pergunta refere-se aos trés pontos
que expus rapidamente, que, parece-me, são trés momentos Importantes na
mudança da concepção da educaçao atrelada as condiçôes de origem, ao
mercado e vinculada aos direitos. E isso?

A Sra. Maria lIda de Carvaiho - Questiono, exatamente, a postura do
Presidente, a sua coeréncia em termos de produção intelectual e prática
polItica, a transposiçâo, em nivel de tempo e futuro, para a realidade nacional,
corn a eleicão de Prefeitos, inclusive corn extensão ao meio rural, e a questão
de urn adrninistrador püblico deixar encargos financeiros, ou seja, dividas
para os demais.

o Sr. Miguel Arroyo - Sem düvida, não estou de acordo corn isso, mesrno
sendo meu colega de Sociologia. Parece-me que a senhora questiona a
história politica, social e dos direitos. Está distante, ainda, de nortear poilticas,
ou seja, se ha politicas do meio rural, nacionais, de financiamento e de
atrelamento a globalização. Estou de acordo corn a senhora.

Maria ilda, a questão Clue tern de ser exposta para nós, educadores, é se
percebemos, tambérn, as rnudanças. Estou de acordo corn a crItica que,
implIcita cu explicitamente, faz ao Presidente e a sua politica, mas penso que,
nurn seminário corno este, a questão que deverlamos expor é corn relação ao
relatório do Marchezan, que, na realidade, não percebe que os tempos
mudaram. 0 relatório continua dizendo como dar a cada criança do Brasil 0
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direito a educacão, mas a 20% ou 30%, ou seja, a urn resto. Se pudessem
parar o relogio da infância e dizer que, no próximo ano, entra urna próxima
liquidação... rnas não dá para parar o desenvoivimento humano. E curioso
como equacionamos politicas macro e equacionarnos reprovacöes micro nas
escolas, pensando que é possivel dizer a uma crianca: "Não sabe ler? Pare o
seu relógio e continue corn seus 6 aninhos, ate que aprenda a ler". "Mas
completarei 6, 8 7 10, 11 e 12 anos". "Não. Pare o seu relogio e continue
convivendo corn criancas de 6 anos". 0 que quero dizer é que esse reaiisrno
tern que impregnar não so as grandes politicas do Presidente, mas também
as nossas politicas, que ainda não estão adequadas ao avanco que o
movimento social deu a educação.

o Vereador Messias - Meu name é Messias e sou da Câmara Municipal de
Elôi Mendes. 0 ensino fundamental é importante, mas queremos saber,
tarnbém, a respeito da situação das pessoas que completarn o 2 0 grau e
querern dar continuidade aos estudos. As vezes, são pessoas que tern
capacidade, mas não tern recursos. Qual é o valor repassado pelo Estado Cu

pelo Estado Federal para os municipios destinado ao ensino superior? Ha
alguma perspectiva de aumento desse valor?

o Deputado Federal Gilmar Machado - Não ha nenhum repasse. 0 grande
debate que se faz hoje corn relação ao ensino superior é o seguinte: estamos
garantindo o rnaior nümero de pessoas no ensino fundamental, ou seja,
atualmente, temos 32 miihôes de matriculas nesse nivel, além de 7 milhöes
de matriculas no ensino medic. Evidentemente, esse pessoal vai chegar ao
final do curso e fara uma pressão maior pela ensino superior. Hoje, não ha
nenhum tipo de repasse. A ültima universidade pUblica construida no Brasil é
a Universidade Federal de Uberiãndia, construlda em 1979. 0 Estado de
Tocantins não tern universidade federal. Portanto, a questão do ensino
superior representa urn dos grandes debates travados no Piano Nacional de
Educação, pois é preciso assegurar as pessoas a possibilidade de chegar a
universidade. 0 Governo vern agora corn a proposta do Financiarnento ao
Ensino Superior - F1ES -, que se apresenta como uma substituição do crédito
educativo por urn piano da iniciativa privada, incentivando a ida para as
faculdades particulares.

Os centros universitarios tern crescido muito, tanto em Minas Gerais como
no Brasil. 0 Governo está se desobrigando de abrir mais vagas nas
universidades püblicas e está aurnentando a apoio a iniciativa privada, a fim
de oferecer rnais vagas. Todos esses centros tern que patrocinar urn time de
vôiei, basquete, etc., como a UBRA, o UN1BANCO e outros. 0 Governo
oferece incentivos financeiros e reduçao de impostos para que esses centros
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abram mais vagas, e esses gastos estão incluIdos no PIB coma gastos corn a
educaçao. A questão do ensino universitário é urn grande desaflo, urn
embate.

Esperamos que, desse evento, surjarn propostas, a firn de inverter essa
lógica. De acordo corn a Deputado Nelson Marchesant, a ensino continuará
sendo, realmente, urn grande priviléglo para todos.

A Sra. Maria Tereza Leitão de Melo - Queria fazer urn pequeno
complemento, Vereador Messias. Nesse debate sabre financiamento püblico
para a educaçao, a logica do MEC é estabelecer urna disputa, alegando que,
para financiar, integralmente ou em nhveis de universalizaço, a educaçao
básica, ha a necessidade de tirar recursos do ensino superior. Portanto,é
born ficarmos atentos para o que se pode entender como direito a todos as
niveis de educaçao, para não enveredarrnos para a entendimento de que,
para assegurar a ensino básico, é necessário privatizar a ensino superior.

O Deputado Rogerio Correia - Gostaria de tazer urn complemento, já que a
Gilmar colocou a questão do FIES. Além de tudo, esse financiamento é
parcial - 70% do valor -, e a estudante tern que apresentar urn fiador para ter
acesso ao fundo. Assirn, temos urn retrocesso nesse aspecto, pois, alérn de a
Governo náo incentivar a ensino pUblico universitário, o incentivo dada ao
ensino privado é Ilmitado.

O Deputado Federal Gilrnar Machado - Os juros são de 9% ao ano para a
estudanfe. No entanto, a universidade, que pega o dinheiro para construir
centros novos, paga 1% de juros ao ana.

Urn participante - Prof. Miguel Arroyo, caras colegas; caros colegas;
gastaria de perguntar ao senhor o seguinte: ate quando conviveremos corn a
fraude pedagôgica em Minas Gerais - prornovida principalmente pelo
Secretário do Governo anterior -. que se caracterizava pela pramoção
automática ate mesmo de estudarites ausentes, além de niimeros
fraudulentos que atestavarn urn suposta fim da reprovaçao e da evasão na
escola pOblica, a que nao é verdade?

O Sr. Miguel Arroyo - 0 senhor tocou em urna questao rnuito delicada.
Posso náo estar de acordo corn a fraude pedagogica de prornoção
automática coma a firn da reprovação. Mas sou contra a reprovação e sou a
favor da apravaçao. (- Palmas.) Gostaria que deixássernas claras algurnas
coisas. Não estau julgando a administração anterior, pade ser que vocé tenha
razão ao parecer que tenha sido uma fraude pedagógica, mas nào podernos,
em virtude de urn projeto de fraude pedagógica, voltar a reprovaçao, porque
não ha nada que a justifique. A reprovação somente se justifica se a
calocarrnos na linha do mercado, ou seja, vocé tern de ser reprovado porque
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não está competente para trabaihar, não está cornpetente para passar. Mas,
se colocarrnos a educação no carnpo em que a coloquei, ou seja, dos direitos,
do direito a ser gente, do desenvolvirnento humano, quern tern coragern de
reprovar alguém? Posso reprovar em rnaternática, mas, em desenvolvimento
humano, duvido. Eu não teria coragern de reprová-lo, nern que você me
reprovasse, em desenvolvirnento humano. Não tenho a direito de reprovar o
meu fliho, a meu aluno au outra pessoa qualquer em desenvolv:mento
humano. A reprovação e inerente ao sisterna seriado, é inerente a concepcão
de educação mercantilista, utilitarista. No entanto, a não-reprovação e
inerente a uma concepcão de educacão de direitos, de desenvolvimento
humno. (- Palmas.)

O Sr. Presidente - Muito obrigado. Tenho em mãos urna pergunta dirigida
ao Deputado Federal Gilrnar Machado, nos seguintes termos: (- Lé:) "Quats
as irnplicaçães da inflexibilidade da Deputada Maria Elvira quanta a data de
votaçao do relatório do PNE para nOs, as educadores? Qual a contrapartida
corn que vocé pensa contar na ocasiãa?

O Deputado Federal Gilmar Machado - 0 Regimenta Interno da Câmara
determina urn prazo para a votação do relatório. Esse prazo já se esgotou. No
entanto, politicamente, canseguirnos segurar esse relatório, a firn de que a
relator pudesse ter um prazo rnaior para a sua apresentacãa, podendo,
assim, ouvir mais entidades. TInhamos cinco sessöes para apresentar
ernendas. 0 que são cinco sessöes? São cinco reuniöes da Câmara. Quando
a Cémara se reUne, é urna sessão. Portanto, são cinca dias, pals a Câmara
se reüne de segunda a sexta-feira. Ternos de ser justas, pois ela concedeu
dez sessöes, quando a Regirnento estabelece cinco. Essas dez sessöes
terminarn arnanhã. No entanta, esse prazo foi apresentado nurn periodo em
que havia feriados. Par isso, as entidades pediram urn prazo rnaior. Ela está
corn dificuldades para acertar tal fato, e a Deputada Nelson Marchesan quer
vatar, e, corno relator, tern direito de calocar algurnas imposiçöes. Não
depende somente dela. Ela pode convencé-lo, rnas se ele jogar pesada,
evidentemente ela não tern coma cumprir esse prazo. Estamos tentando
convencê-la, para que estabeleça não apenas urn debate. rnas, 3, para que
as entidades possam cornparecer e debater. Se tivermas uma Unica reuniâa -
e o Regirnento estabelece 4 haras de duração da reuniäo -, a CNTF faz a
exposicáa, a ANDES também, depois não tern espaco para debates.
Perfeito? E isso que varnos tentar argurnentar. Espero que tenha
sensibilidade. E a Prof. Murilio Hingel colocou que a Governo de Minas está
apresentando urn conjunto de propostas e terá urna reuniãa ainda hoje corn a
Deputada Maria Elvira. Acho que isso pode sensibilizá-la a estender a prazo e
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termos esse debate. Não adianta nada votar urn piano que não vai ser
executado. Senão, o MEC vai impondo decisöes através de Medida
Provisória, através do Governo, e vamos tendo as probiemas que estamos
enfrentando na educaço no Brash, em virtude desses atos fragmentados que
estão sendo aprovados.

0 Sr. Ricardo - Sou professor na Rede Municipal de Cataguases e estou
aqui representando a 1 g Superintendéncia de Leopoldina. Gostaria de dizer
que, apesar do esforço dos Deputados Edson Rezende e Rogério Correia, de
tornar esse evento a mais democrático possivel, isso não aconteceu. Ao
chegar aqui pude constatar que não so a 19 Superintendéncia de Ensino de
Leopoidina, como tantas outras. näo inscreveram previamente os cinco
membros da Comissão. Vou mais além. 0 que a Superintendéncia de
Leopoldina fez foi urn ato de deseducar e não educar. Uma Superintendéncia
que tern como principal atribuiçao fiscalizar a educaçao na região fez
justamente 0 contrário, nào cumpriu as prazos de debates, dentro do polo de
Cataguases. Segundo, não indicou e nâo deu as diretrizes para a escoiha do
candidato. Nào é possIvel, numa época como hoje, urna Superintendéncia
fazer uma proposta de sorteio para membro de Comissào por tempo de
serviço, para escoiher urna pessoa que vai participar de urn FOrum dessa
grandeza e depois ainda argurnentou, a fim de impedir a vinda de uma
pessoa do póio de Cataguases, representando a Rede Municipal. Ora,
estamos discutindo a educação püblica, nOo so a educação estaduai. E para
finahzar não concretizou a inscriçOo da pessoa escoihida. Estivemos juntos
em Juiz de Fora, Os nomes das pessoas estão na relaçao de presença.
Portanto, fazemos essa solicitaçao para que estes problemas sejarn
discutidos, nOo so em relaçào a Superintendéncia de Leopoldina, mas em
outras que trabaihararn no sentido contrOrio de educar e, ainda mais,
suprimirarn propastas de escolas estaduais e muriicipais de Cataguases. isso
foi a pior. Em Juiz de Fora, o senhor estava presente e a própria
representante da Superintendéncia disse que ela modificou o texto de uma
proposta da Escoia Municipal Luiza Brandão.

Então, se estamos falando em democracia e em educaçao, essas pessoas
precisam ser chamadas e responsabihzadas pelos seus atos. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Levaremos ao SecretOrio de Estado Murilio Hingel essa
queixa. Ele estará conosco amanhã, na prirneira reunião, Os 8h30rnin, para
averiguar essa questao. Pergunta do S1ND-UTE, para o Prof. Arroyo: "Na sua
opiniOo, como seria a escola ideal, para o aluno real?".

o Sr. Miguel Arroyo - NOo gosto muito de trabalhar corn modelos, como a
escola que ternos, a escola que querernos, a escola real, a escola ideal,

1063
porque penso que a sociedade se constrói não a partir de rnodelos, mas de
prOticas, de lutas, de confrontos. E, corn a escola, ocorre o mesmo.
Perguntar-lhe-ia: qual é a escola, de forma concreta, qual o professor que
vem se constituindo, que vern emergindo. que vem tentando dar conta da
infOncia real em nossas escolas? Prefiro colocar a questOo assim. Quando
elaboramos a proposta da escola-plural, fugimos desse modelo - a escola que
temos e nOo queremos, a professor que temos e nOo queremos, a curriculo
que temos e nao queremos - para a escola que queremos, o professor que
querernos, a curriculo que queremos e com que sonhamos. Penso que nOo é
assim que se constrOi a sociedade e nOo e assim que se constrói a escola. E
preferIvel fazer a pergunta de outra maneira. Que escola estO tentando, jO,
dar conta da crianca real? HO muitas escolas que estão tentando dar conta da
crianca real, que, em vez de obrigar a criança e a adolescente real a se
adaptar aos tempos da escola, fazem as tempos de escola se adaptar 0
criança e ao adolescente real. Isso estO ocorrendo. Que professor estO
surgindo, estO emergindo, está se constituindo - como dizia antes - nas lutas
dos Oltimos 20 anos, ern assembléias coma esta, em seminOrios como este,
em tantos seminOrios que a UTE teve e tern tido ao longo desses 20 anos?
Que professor, que professora se vern constituindo, pensando diferente. corn
uma cultura diferente, reprovando a reprovaçOo? Vocés bateram palmas
quando falei sabre issa, é sinai de que aqui não hO uma cultura dominante
que justifique a repravaçOo. Tudo issa foi construldo por nos e tudo isso estO
construinda outro professor, outra escola. Acredito que é esse o carninho.
Tenho medo de que olhemos o Piano Nacional de Educação e a polItica de
educaçao de Minas Gerais como se a partir deles fosse surgir outra escola.
Preferia que a politica de educacao de Minas Gerais se perguntasse: que
escola está emergindo em Minas Gerais? Que profissional estO emerginda
em Minas Gerais? Que criança real, que adolescente real, que escola real,
que professor real? Toda politica que se constrOi apenas no piano desejado,
normairnente fica nas nuvens. E o real continua corn os pés na terra. Prefiro
urna politica que parta do real, do concreta. A escola possivel é muito mais
interessante do que a escola desejada.

o Sr. Osmair Celso - Sou representante cultural de uma entidade estudantil.
Temos constatado, através de pesquisas, que vOrios alunos denotam uma
certa descrenca para cam a ensino rninistrado atualmente. As escolas estOo
sendo vItimas de várias espécies de violéncias. Alguns alunos nos pedem
que algo seja feita em relaçOa a isso, tanto na Orea cultural quanto na
esportiva. Gostaria de saber se a politica de educacao pOblica visa, também,
a ceder aigum apoio, nas areas cultural e esportiva, para o estudante.
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A Sra. Maria Tereza Leitâo de Melo - Não you responder diretamente a

pergunta em relacäo a Minas Gerais, mas you Ihe repassar alguns dados de
uma pesqursa, que nao foi cientifica, mas urna consulta que a Federaçao
reahzou em todos os Estados brasileiros, inclusive Minas Gerais, onde foi
realizada pelo SIND-UTE. Essa pesquisa objetivava a construção do dossiê
Retrato da Escola, como atividade da nossa Marcha Nacional em Defesa da
Escola POblica, realizada recentemente, no dia 6 de outubro. Esse dossiê foi
entregue ao Ministro da Educaçáo e aos Presidentes do Congresso e do
Senado e var ser encaminhado aos sindicatos para fazerem a lertura crItica, a
reflexao e a utilizaçao dos dados da melhor forma possIvel. Urn dos dados
que nos charnou muito a atenção foi a leitura e as reivindicaçoes que os
alunos e os pars fazem da escola p6blica e da educaçao. Primeiro, o dossiê
aponta que 70,18% dos pars pesquisados näo tern o ensino fundamental
completo, mas que 68% desses mesmos pais dizem que a educaçao é
fundamental e que sem ela nao se vai muito longe. No rol das reivindicaçoes
dos alunos, a credrbilidade na escola está bastante visivel por aquilo que
acham que a escola pode oferecer. Acreditam que a escola, apesar dos
Irmites, apesar de algumas faihas e apesar de algumas dificuldades que são
também apontadas por eles, é urn espaco de construçao importante e
reivindicam a ampliaçao das politicas merarnente de ensino para uma polItica
de educaçao, nesse contexto mars amplo que voce cita. E uma reivindicaçao
por espaços de lazer, de esporte, de atividades culturais. A reivindicaçao pela
ampliação da concepção de curriculo, inclusive trazendo para a escola as
experiências culturars vivenciadas pelos alunos, é muito presente no relatório
e figura em terceiro lugar no rol das reivindicacaes. Precisamos aprender corn
o nosso aluno a fazer a leitura de que, ao denunciar as dificuldades, as
mazelas, as precárias condiçoes das nossas escolas, estaremos tambérn
anuncrando as possibilidades de reconstruçao dessa escola. 0 retrato da
escola derxou rsso muito visivel para nós. E urn desafio para nos, professores,
porque precisarnos ter outro nIvel de interlocução corn nossos alunos,
ouvindo-os mars sobre a experiéncia que tern para colocar nessa construçao.
Mas é. ao mesmo tempo, urn alento, porque significa que a nossa luta está
incorporada na agenda dos alunos e dos pais. Aprofundar essa aliança,
estreitar essa parceria é o desaflo que está colocado a partir de alguns dados
que jã sablarnos e de outros que foram reforcados no retrato da escola.

0 Deputado Federal Gilrnar Machado - Apenas queria justificar-me. Acabei
tomando urn pouco do tempo do Prof. Miguel Arroyo e da Maria Tereza, que
são os exposrtores. So viemos aqui para acompanhar e estaremos também a
noite. Estou vendo o Prof. João Monievade e o Carlinhos. E sempre born
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ouvi-los, para levar subsIdios para o nosso trabaiho. Tenho a gravação de urn
programa as 17 horas, por isso não poderei terminar de acompanhar as
respostas dos nossos expositores. Mas a noite estaremos al. Pero licença e
me justifico pela ausência, parabenizando mais uma vez esta Assembléia por
esta iniciativa, através do Deputado Edson Rezende. Muito obrigado.

A Sra. Cleudirce Cornélio Camargos - Represento o SIND-UTE. Pela fala do
Miguel Arroyo e da Maria Tereza, ficou claro que, em qualquer piano de
educação, seja mineiro ou nacional, é importante ver o sujeito. Dentro desse
sujeito, o professor ou professora ou trabalhador da educacão. Meu
questionarnento e, diante da realidade de Minas Gerais, que o Miguel Arroyo
conhece muito bern e que a Maria Tereza conhece urn pouco, que mais de
50% dos trabaihadores da educacao do Governo de Minas Gerais, da rede
estadual, são designados, ou seja, não passaram por concurso püblico. Não
porque não quiseram, rnas porque os governantes de plantão não deram
essa oportunidade para eles, e, quando foram aprovados, não foram
nomeados. Não consigo ver como fazer urn diagnóstico desse sujeito, se ele
é trocado de dia em dia, de rnês em mês e de ano em ano. Tarnbérn no piano
nacional, como se fazer a formacáo continuada, se esses sujeitos não S30 OS

sujeitos próprios da história, ja que não tern nenhuma garantia de emprego na
escoia em que estão atuando dentro do projeto? Muito obrigada.

o Sr. Miguel Arroyo - Insisto muito nisso que vocé disse. 0 relatório que
estava colocando, do Deputado Marchezan, faz aquelas propostas de
sempre: aurnenta 1%, 1.000% ou quern sabe se.. Tenho muito rnedo de que
o PNE caia nessa armadilha e espero que o piano da poiltica pUblica de
educaçao não caia. Não ficam muito alérn da educacão que já ternos, do
professor que ja ternos. Tenho rnedo de que não deem conta nem sequer das
reivindicaçães que estão sendo postas ha 20 anos.

Sobre essa questão que levanta, das condiçôes de trabaiho dos
professores, normalmente, quando se faz urna análise do professor, urn
diagnôstico da escola que temos e do nivel de tituiação do professor, não se
coloca tudo isso que está coiocando e que e prioritário. Então, como introduzir
uma visão mais abrangente que a estava sugerida antes, do educador ou
educadora, as formas de trabaihar, a quantidade de horas em que trabaiha, a
quantidade de horas em que trabaiha na escola, em que trabaiha fora da
escola, em que trabaiha em casa, os tempos do professor, Os tempos da
professora, que são diferentes por causa do genero? São reaiidades muito
concretas, que normaimente não se introduzem quando se faz urn piano de
educação.

Isso que coioca, se são ou não concursados? São ou não aulistas?
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Trabalham ou não em equipe? Continuamos ainda corn uma estrutura de
ensino que obnga o professor a ter de dar conta da sua carga horária, da sua
disciphna, do seu quintal, do seu chuchu, da sua bananinha. Que história é
essa7 Ou fazemos uma proposta que mude radicalmente a estrutura de
trabaiho da escola ou continuarernos corn esse tipo de proposta que apenas
pensa quantos estão na escola, quantos poderlarn estar ou se, quern sabe,
no ano 20000 teremos mais 3%. lsso não muda nada.

Estou de acordo corn a que coloca: temos de mexer radicalmente nas
estruturas de trabaiho, nas estruturas seriadas, gradeadas, nas estruturas
disciplinares. Agora, aviso urna coisa: temos de pensar que isso nãa depende
so do Governo. Vocé sabe que ha muita reslsténcja dentro da própria
categaria.

Quando tentamos a Escola Plural, por exemplo, criando urn terceiro ciclo, e
dissemos aos professores de cada disciplina que fossem educadores,
formadores plenos de adolescentes, disseram: e eu, corn rninha disciplina? E
eu, corn minha carga horária? Quero dizer que temos também, coma
categona, de pensar que estamos atrás de grades e que não temos coragem
de quebrá-Ias.

o que se levanta são questöes centrais, nucleares. Se isso não for incluldo,
estou de acordo será mais urn piano bonitinho em que o professor sera mais
uma vez reciciado, coma se fosse urn iixo que se recicla. Mas sel que é mais
do que isso que esperarn e que tern direito.

A Sra. Celina - Sou Diretora de Escola e vim prestar urn esciarecirnento a
respeito do que a Prof. Ricardo faiou sobre a Superintendente da 19'.

o Deputado Edson Rezende se justificou corn seu fax, acho que houve urn
desentendjrnento Na verdade, a trabalho desenvoivjdo peia 19a carneçou nas
escolas, conforme foi proposto. Sou Diretora de Escoia e nunca vi tanto
trabaiho. Houve realmente a participaçao de todo rnundo e tados foram
ouvidos. Acho que o Prof. Ricardo enganou-se quando da sua explicaçâo. A
própria Superintendente se inscreveu hoje. Na reuniào, ela disse que 0
serninário legislativo não tinha recursos para pagar a vinda das pessoas.
Quem quisesse camparecer deveria ter recursos ou buscá-los em algum
lugar.

Mais urna vez, quero dizer que a Profa. Luciana sempre teve uma postura
democrátjca em relaçao a todas as situacoes na Superintendéncia Acho que
foi uma injustiga do Prof. Ricardo. Não sel onde está neste momenta, mas
gostarla que ele rebatesse a que estou dizendo. Disse que a texto da
proposta fol mudado. Não fai bern assim, a proposta é do ârnbito da
Superjntendência
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Coma este seminário legisiativo é para construir a politica pOblica de

educaçãa em Minas Gerais, não poderia, em momenta algum, estar em
desacordo corn as leis federais, corn a LDB e a Constituicão Federal. Uma
dessas prapostas era inconstitucional. Houve uma mudança no texto para
que a legislacao major não fosse ofendida. Obrigada.

0 Sr. Jacornar Antunes - Sou da sub-sede do Sind-UTE de Caratinga.
Coma a Prof. Miguel Arroyo disse, a processo de democratizacão da
educação, a processo da educaçâo coma dinâmica, é urn anseio de toda a
sociedade, daqueles que militam na educação ha algum tempo.

Temos vista, ao longo dos anos, a incarporação desse discurso e
observado que a sua forma de impiantação nãa tern sido diferenciada de
outras, serve a alguns interesses.

Gostaria de saber da Profa. Maria Tereza qual é a papel do trabaihador da
sociedade civil organizada para intervir nesse processo corn a finalidade de
transformar a maneira carno são implantados esses pianos?

A Sra. Maria Tereza Leitão de Melo - Antes de entrar na pergunta do
Jacomar, gostaria de fazer uma complementacãa a questão levantada par
Cleodirce, ate para remeter a exposicão que fizemos além do aspecto
abordado pelo Prof. Miguel Arroyo.

Urn piano estadual de educacão, numa sociedade como a nossa, não se faz
independentemente das politicas globais. Fazemos uma ponte corn a
interferéncia da palitica econOmica na poiItica educacional no nosso Pals.
Como parte dessa poiltica, que tern pactos na educacão, está a precarizacão
da relacão de trabalho, que atende não apenas a nos, trabaihadores da
educaçao, mas ao conjunto de trabalhadores e de servidores pOblicas. E,
mais uma vez, o questianaria detectou, Cieodirce, que além do setor dos
funcionários da educacãa, em que essa questão é muito gritante, tanto em
cantrataçOes temporárias coma em terceirizaçãa e ausência de poiiticas de
profissionahzação, também é crescente - dos Oitimos anos para Ca - 0 nümera
de contrataçöes temporárias, que chamam de designados, entre as
professores. Coma disse a Prof. Miguel, isso prejudica a arganizacãa dos
tempos e espacos escolares, refletindo uma poiltica de relaçOes de trabaiho
nefasta e desvaiorizadora do papel do trabaihador e do servidor piiblica na
estrutura da sociedade. E qua] o nosso papel para intervir nessas politicas?
Não ternas receitas, mas, hoje, Jacomar, começamos a nossa faia
relembrando os tempos de ascenso da mobilizacão popular, da articuiaçao da
sociedade, ainda nos idos da ditadura miFtar. E essa iição de vida, essa iicão
de histOria deve nos servir, não para simpiesmente transpiantá-las daquele
momenta para este, mas para que possamos refletir. Para nos, trabaihadores
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da educação, está sendo exigido urn nIvel de articulacão diferente,
principalmente nas questoes de defesa da escola pUblica. Eu falava
anteriormente que urn novo aluno está chegando as escolas, corn uma nova
exigêncra da nossa prática pedagogica, e nós, muitas vezes, estamos dando
as costas para esse aiuno. Estamos seguindo Os mesrnos métodos e
caminhos, e a chamada aliança entre pais, alunos e trabaihadores da
educaçao na defesa e promoçao da escola precisa se rnateriazar.
Precisarnos nos abrir urn pouco mais, tanto individualmente ou na
organlzação interna da escola quanta como movimento social ou sindical,
para ouvir outras vozes e fazermos algurnas autocriticas corn relaçäo a
determinadas posturas. Algumas bandeiras e palavras de ordem
permanecem atualissirnas mas temos que criar outras, temos que qualificar
essa nova intervenção A reflexâo, a articulaçao, a interlacução social são
carninhos, mas não temos receitas. Precisamos olhar a escola não como urn
espaço que esgota em si mesmo, mas como urn espaço que pode propiciar
essa abertura para a sociedade.

o Sr. Presidente - Pergunta de Rosália Bambirra, professora de Biologia da
João Paulo I: "Prof. Miguel Arroyo, a senhor já lecionou para a 20 grau na
periferia. Nesta década, o nivel de ensino continua o mesma?".

o Sr. Miguel Arroyo - Eu diria que a educaçao media, hoje, está colocada
em patarnares murto diferentes dos patamares dos anos da década de 70. Ela
está colocada não no sentido prapedêutico, de preparar o jovem para a
magistérro, de preparar para o vestibular, a que a nova lei nos cotoca é uma
educação media que dé conta dos direitos da juventude, enquanto urn ciclo
da vida humana, a se desenvolver plenamente coma ser humano. Ou seja, a
juventude, hoje, faz-se mais presente e reivindica seu tempo de juventude
coma urn tempo nao de preparacão para a vida adulta, rnas como urn tempo
a ser vivido plenamente coma urn tempo humano. Eu diria que é par ai que
estamos orientando as potiticas de educação media. Que direito a cultura, ao
conhecimento da natureza, a auto-estirna e a situar-se coma cidadão tern a
juventude? Estou percebendo que a cada dia ha urna grande rnudança na
educaçao media. Não é que ha mais 7 rnilhöes na educaçaa media, a que me
dá medo é resolver a educação media em termos de hoje, que temos 7
rnilhöes, no ano passada tmnharnos 8 milhöes e daqui a oito anos poderemos
ter vinte milhöes. 0 problerna não e de natureza quantitativa, o problema é de
natureza qualitativa.

A educacão media tern de deixar de ser urn tempo de preparo para alga,
para ser urn tempo de direito de viver plenamente a juventude. Direito a
cultura, aos valores, a cancepçao do mundo, a dignidade, a auto-estirna e a
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auto-imagern, próprios da juventude. Isso muda radicalmente a concepcão.
Insisto, não podemos elaborar urn piano que pense apenas em metas
quantitativas.

Quando estava lendo a que está sendo proposto, senti urn pavor, porque
estão pensando que a educacãa se resolverá no Pals, porque haverá 0,5% a
mais de financiarnento ou de matricula. 0 problerna é outro, é de qualidade
nova da educacãa, que traz conatacöeS qualitativaS que devem ser
incorporadas. Caminharnas par ai, não so nas educaçôes media,
fundamental, infantil, de jovens e adultos. Essa é a direção.

o Sr. Ricardo Quinteira de Mattos - Sr. Presidente, como a meu nome foi
citada anteriorrnente, quero dizer que estou corn toda a documentacão e não
retira nenhuma palavra do que disse. Estou representando aproximadamente
1.200 trabalhadores da educacão do Municipro de Cataguases, e nãa poderia
deixar de falar em seu name. Vou entregar a V. Exa. toda a docurnentacãO
para provar a que disse e para provar Clue não estou nem urn pouco
equivocado em minhas palavras. Muita obrigada.

Um participante - Sr. Presidente, so urna pergunta: Eu gostaria de saber da
Deputada Maria Elvira se na sua expasicãa ela declarou seu vota a favor do
PNE da sociedade?

A Deputada Federal Maria Elvira - Veja bern: existe a ideal e a real. 0 ideal
é uma forma. a real e a que conseguimas. Diria que, hoje, a que será vatado,
e não sei coma ficará, parque nãa se encontra pronto, tern muita do que
cansideramos ideal. Diria que, dentra desse trabalho de colocar a ideal dentra
do que tinharnos, do que foi apresentada pelo MEC, conseguimas melharar
bastante e ainda farernas mais. Muito obrigada.

Quero dizer que a camprarnissa do meu voto é apenas cam minha
consciéncia. Faça parte do grupa itarnarista; no parlamenta ja tenho uma
pasição de oposrcãa muito firmada, meus votas sãa sempre contrOrios ao
Governo Federal. Essa foi uma decisão do grupo itamarista, e quero deixá-lo
tranquila de que meu voto será nesse sentido. Obrigada.

o Sr. Presidente - Existern duas perguntas para a Sra. Maria Tereza. A
primeira e de Rivail Miranda Xavier, de Patos de Minas: "Para termos urn
sistema educacional eficiente, é necessário fazermoS uma avaliaçãa em
diversas instãncias desse sistema, junta a urna avaliacãa da postura do
própria MEC; porém, coma ocarreria essa avaliação e quars principios serrarn
levados em cansideracão?".

A segunda pergunta e de Teresa Cristina, da Escala Pero Vaz de Caminha:
"0 que e considerada reforma na educacãa? Cite trés dados concretas que
poderiam ser citadas coma refarma, seguramente.
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A Sra. Maria Tereza Leitâo de Melo - Gostaria de fazer urn esciarecimento,

partindo da intervengQo da Deputada Maria Elvira, em relaco ac, tratamento
que dei aos nOmeros estatisticos na minha fala inicial. Absolutamente, nao me
proponho a ignorá-los, ate porque retratam uma realidade. 0 que falei.
Deputada, explicitando meihor, é que precisamos fazer uma leitura critica
desses nümeros, lendo também o que está subjacente a eles. Fiz urn
destaque ao que é dito nos discursos oficiais do Governo Federal, de que a
educação fundamental estana resolvda pelos indices estatisticos de acesso,
quando sabemos que nem está garantida a permanência e muito menos a
quaiidade. Foi dado urn exemplo muito prãtico das nossas escolas: temos 10,
15, 20 oitavas series, e esse nUmero vai diminuindo ate chegarmos a duas ou
trés, a que é urn indicador estatistico de evasão e reprovação escolar. Os
nümeros tinham de ser vistos da perspectiva de que contribuem para a leitura
critca da politica e para a reformuiaçao desta.

0 nosso PNE propöe uma instância de acompanhamento de toda a politica
educacionaf, que é o forum nacional de educaçao. Esse forum seria
responsável peio acompanhamento da implementaçao das poilticas, inclulda
a avaiiação dessas poilticas. Quando falamos em avaliação, somos levados a
avaliar o resultado ou a atuação de determinados sujeitos, e não o desenrolar
do processo em Si. 0 PNE propOe que o acorn panharnento e a avaliaçào das
poilticas sejam feitos ao Iongo de sua implementaçao, em urn processo
participativo, dernocratizado e que a instância de interlocuçOo corn o Governo
seja a forum nacional de educação.

A segunda pergunta e sobre trés dados concretos da reforma educacional.
Em termos de instrumentos legisiadores, temos ate mais de trés. A Emenda a
Constituição n o 14, que alterou as artigos da Constituicao relacionados corn a
educaçao, que é a mae de toda a reforma: decorrente dela, a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, regulamentando uma parte da emenda; a Lei
do FUNDEF, coma ficou conhecida a Lei no 9.424, e uma série de
regulamentacoes da LDB, já em curso. Dana destaque 0 regulamentacao das
dretrizes curriculares nacionais, em todos as niveis. Isso é a materializaçao,
digamos assim, da reforma educacional. Mais do que preocupados corn essa
materiaiizaçao, preocupamo-nos corn a lágrca que a ilurnina. A partir dessa
leitura, poderemos fazer, dos instrumentos e dos rnecanismos dessa reforma,
alteraçoes na autonomia da escola. Fazer a leitura critica significa verrnos a
que pode ser assimilado e o que deve ser desprezado. Essa é urna parte da
leitura critica. A outra parte é colocarmos em curso, de acordo corn esse
espaço de cantradiçOo e de disputa, as nossas praposiçoes. A reforrna
educacional é visivel e é palpOvel em nosso Pals, mas ao seu lado também
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convive a outro lado da reforma, que são as nossas propostas Talvez a
totalidade delas esteja em direcOo oposta Oquilo que as reforrnas preconizam.

Pergunta de Marcelene Aparecida Ferreira de Oliveira. 'A LOB limita a ano
de 2.006 para que as profissionais da educacãa concluam a curso superior.
Como a Estado de Minas Gerais promaverá a ajuda a esses profissionais, em
seu piano estadual de educação, para que isso seja cumprido?". Essa é urna
das ambigUidades da LOB, que faz essa praposta no art. 87 das DisposicoeS
Transitórias. Portanto, dez anos apOs a sancOa da lei, todos Os professores
deverão ter concluIdo a nivel superior. Não hO nada contra a fato de
aicançarmos, cada vez mais, nlveis superiores de formacOo, se for bem-feita.
evidentemente, e de acordo corn politicas pCibiicas, visando 0 nossa
valorizaçãa, e que tenha relacOo corn a carreira e corn a pisa salarial. Mas, no
art. 62 da lei, nas Disposiçöes Permanentes, a qual trata de todos as espaços
de forrnaçOo, pois estO tudo misturado nesse artigo, é adrnitida a forrnaçãa de
nivei media para a exerciclo profissional na educacOo infantil e nas primeiras
series do ensino fundamental. Recentemente, a Conseiha Nacional de
EducaçOo aprovou as diretrizes curriculares nacionais para a rnodaiidade
normal em nlvel rnédio. Esse relatOrio vale a pena ser lido, não apenas a
resoluçao, mas tambérn a relatOrio, que traz toda a fundamentacOo da
resolucOo, que diz muito sabre a politica de forrnação profissional e sobre
esses dados que a Deputada Ieu, a respeita da quantidade de professores
leigos, atuando em tados as niveis e em todas as sistemas do nassa Pals.
Parece-me que, do panto de vista da legislacãa, a regra permanente vale
mais do que a transitOria. Coma disse. referindo-me 0 relacaa corn que a
Ministéria trata a IegisiacOo e as suas próprias pohticas de governo, a Ministro
jO declarou que essa meta nOa pode ser curnprida coma politica de governo.
Isso nos remete a autra dimensOa da discussOa, au seja, 0 formaçOo coma
direito ou coma atividade individual para a seu prOprio aperfeicoamenta.
Enquanto movimento, temos de fazer valer a regra permanente do art. 62,
coma condição de farmacaa inicial minima, para que nãa caiamas na situaçOa
de muitos Estados, que não tern condiçOes de implemental a formação de
nIvel superior corno poiltica de gaverna e ficam pressionanda a professares a
atingir esse grau, sob pena de terem de sair do sistema e ficar em
disponibilidade, instalando-se urn verdadeiro terrarismo na rede. A lei nos
ampara, e a resoluçãa do Conseiho Nacianai também. Exigiremas a formaçOa
em nivel superior, não devido a esse terrarisma, mas para ficarmos, cada vez
mais, aperfeiçoadas, valorizados e para termas uma relaçOo dessa carreira
corn as nIveis saiariais.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia informa que se encerrou o tempo para as
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inscriçôes. 0 Sr. Miguel Arroyo fez urn agrupamento de perguntas. 0 name
das pessoas que fizeram as perguntas näo sera citado, mas, de quaiquer
maneira, terão as repostas as perguntas que fizeram.

0 Sr. Miguel Arroyo - Ha quatro grandes questöes aqul. A primeira é da
Auxiliadora, falando sobre os portadores de deficiência. Como inclul-los?
Acredito que a politica de educação pUblica de Minas Gerais vai tratar esse
assunto corn muito cuidado e espero que seja dentro do que existe de mais
avançado, a escola inclusiva, ou seja, urna escola que dá conta de incluir Os
que precisam de atendirnentos especiais. Entretanto, insisto em urn ponto:
terá que ficar muito claro que nao é qualquer escola que dá conta de incluir Os
portadores de necessidades educativas especiais. Deve-se equacionar a
situação da seguinte forma: Como os portadores de necessidades educativas
especiais e seus professores vão pressionar para que a escola modifique
suas estruturas a ponto de inclul-los? Insisto: a escola seriada que está al,
que reprova, não é inclusiva e, portanto, não está preparada para inclui-Ios.
Sendo assirn, temos que modificar bastante essa escola, e deve haver
propostas rnuito concretas no piano da poiftica educacional de Minas Gerais.

A segunda questao e de vários professores e refere-se as relaçôes entre a
escola e a familia. Essa relação tern que ser equacionada na polItica
estadual, corn rnuita ciareza. Porém, temos que rever alguns preconceitos
que existern corn relaçao a familia, sobretudo as trabalhadoras e as das
camadas populares. Nesse ponto, existern muitos preconceitos, corno se elas
fossem urn antro de perdição, ou seja, a escola é vista corno urn espaço
educativo, enquanto a familia é considerada urn espaço sem valores, em que
não ha condicoes de se educarem Os próprios flihos. Cuidado corn essa visão
elitista de que a familia popular é podre, deteriorada, para onde,
larnentavelrnente nossos alunos tern que voltar, ao final do dia, para, no dia
seguinte, voltarern piores. Essa é uma visão que faz parte da cultura politica
brasileira: o pobre e pobre não apenas em termos econârnicos, mas também
em termos cuiturais e éticos. Isso é lamentávej. Os setores populares não tern
muito a que aprender dos valores de nossas elites. Ao contrário. Temos que
ter rnuito cuidado corn a forma corn que vamos equacionar a razão escola e
familia popular.

Outro ponto muito repetido aqui - Cilane, da Escola Estadual; Marlene da
Silva, da Escola Estadual Pero Vaz de Caminha; Dora, da Escola Tiradentes -
é a questão relativa aos professores. A Maria Tereza, assim corno outros, já
colocou essa questao. Chama-nos rnuito a atenção o fato de que, ha vinte
anos, a categoria nao vem apresentando so questöes relativas a qualificação.
Essa questao tern que ser equacionada, pois os dados que a Maria Tereza
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nos traz são gravIssimos. Mas os dados de salário, de carreira e de não-
contratacão são rnuito mais graves e tern que ser também equacionados.
Acredito que devemos tratar cam toda a profundidade e incorporar as
reivindicaçöes feitas pela categoria ao longo de 20 anos, que passam pela
materialidade, pelos salarios, pelas condiçães de trabaiho e pelos espaços do
professor, porque, normairnente, não equacionamos os espacos do professor
quando equacionamos a construção de uma escola, pois o professor não tern
um local onde tomar seu cafezinho, tern de tomá-lo em pé, porque na escola
existem as salas de aulas, banheiros e urn cantinho para a Diretora. Ou essas
questöes são incorporadas corn tanta ou mais prioridade do que as questOes
dos niveis de titulação ou continuarernos pensando que, de acordo corn a
titulo do professor, a escola sera diferente. Isso e falso. Conheco professoras
que não tern educacão media e são excelentes professoras. Devemos levar
em conta o fato de que, no futuro, terão de passar quatro anos fazendo urn
curso de magistério, o que é impossivel não so rnaterialrnente, mas tambérn
uma injustiça, porque, as vezes, aquelas professoras tern ate 20 anos de
qualificaçao, obtida na própria prática do magistério. Portanto, existem
questOes que devem ser enfrentadas corn rnuita seriedade. Outro dia, estava
discutindo corn os professores do Movirnento dos Sem-Terras uma proposta
que os obrigava a fazer mais trés anos para completar a educacão
fundamental e rnais quatro anos de rnagistério. Isso é impossivel. Então,
devemos buscar mecanismos diferentes, porque isso que temos não nos
permite repensar o nosso professor.

O direito a não-reprovacão é urn direito do educando. Não defendo direito a
reprovação ou a não-reprovação. Defendo a firn da estrutura seriada, em que
entram tais conceitos. Nào sou a favor da aprovacão e contra a reprovacãO.
Sou contra urn sistema escolar que tern, inerente a sua lógica, aprovação ou
reprovaçao. E muito diferente. Diria para vocês: coitado do professor que,
para manter a ordem na escola, precisa ameaçar corn reprovacão. Ha outros
tipos de trabaiho em que possam ocupar-se dignamente. Insisto: alegar que a
reprovação e necessaria corno mecanismo de controle é atestado de fracasso
profissjonal, tanto da escola corno do professor. (- Palmas.) Ha outros motivos
para apresentarmos as questOes em outros termos. Por favor, vamos
repensar isso. Cuidado corn urna politica educativa que ainda acredita nesses
valores, para não irrnos rnuito longe. A sociedade já foi rnuito rnais longe do
que isso.

Apenas gostaria de iernbrar urn ponto que ainda não fol abordado e que
espero esteja presente no Piano Nacional de Educacão e na forrnulação de
urna proposta de polItica pUblica de educacão para Minas Gerais. Trata-se da
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educacao bâsica no campo. 0 campo é uma realidade. Se nós, da cidade
dos Ministérros das Assembléjas das Secretarias pensarmos que a campo e
apenas algo Clue urn dia desaparecerá, porque todos vamos morar nas
cidades se pensarmos que a educaçao no campo é apenas urn apéndice da
educaçao na cidade, se pensarmos que a campo nâo tern especiflcjdade al
estão Os trabaihadores rurais do campo nos dizendo que existem, tern suas
lutas, sua organização e tambérn sua educaçao. Tenho participado de muitos
encontros e you participar na próxima semana de rnais, sabre educacão em
assentamentos Não sO para professores de assentamentos , mas para
professores rurais. Estive sábado passado nurn encontro em Caxias do Sul,
corn professores da area rural. 0 campo existe, e qual a politica para ele?
Vamos apenas nos adaptar 0 politica que fazemos de dar urn jeltinho para a
campo. ou vamos ter uma polItica especIfica para o campo e a area rural de
Minas Gerais, para a infOncia, a adolescénoja e a juventude?

E urn alerta que me parece fundamental e espero ser incluldo
A Sra, Maria Tereza LeitOo de MeIo - Gostaria de, mais uma vez, em nome

da CNTE, agradecer o convite que me foi feito e dizer, principairnente aos
companheiros trabalhadores em educacOo, que estamos passando urn
momenta de muito revigorarnento, depois do êxito da nossa marcha nacional
em defesa e prornoçao da educaçao püblica.

Não foi apenas aquele episOdia bonito, vibrante, cheio de energia, que
contou corn a participaçao de Minas Gerais, com 45 Onibus, enchendo a
Esplanada dos MinistOrios corn nossas paiavras de ordem, corn nossas
bandeiras e nosso vigor.

A marcha foi, e vem sendo ainda, urn movirnento de mobilizaçao nacional. E
talvez tenha sido isso que se refletiu no dia 6 de outubro, corn tanta alegria e
energia e, ao mesmo tempo, corn tanta disciplina. Nunca, nos nossos
rnovlmentos sindicais o horOria foi tao rigorosamen cumprido! As metas, em
termos de caravana, foram rigorosarnente cumpridas. A orientaçOo e a
mensagern Clue quisemos passar para a sociedade brasileira foram muito
bern assimiladas pelas entidades de base da CNTE, pelas entidades
apoladoras e entidades parceiras na promoç0o daquela marcha. Talvez,
ainda fale urn pouco corn a ressaca positiva do que foi aquele dia, porque
temos muito que aprender, corn a preparacao daquele dia, corn a próprio dia
e corn a que disseram para nos - as nossos companheiros as pais, as mOes
e as alunos da escola pOblica -, rnastrando-nos a retrato dessa escola.

Então, articular esse tipo de movirnento, que chamarnos, no "sindicalOs", de
movimento de marcha, de estratégia, corn esses momentos de reflexOo e de
construcao, que certarnente mexem coflosco, e é born que mexarn, que
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incornodem, porque demonstram que estamos vivos e nos indignando, tendo
raiva, e sonhando e tentando construir uma escola piiblica rnelhor, é urn
desaflo colocado para nos. A CNTE deseja que, revigorados pe!o êxito da
marcha, possamos aproveitar a maxima possivel esse evento, nOo colocando
nele todas as nossas expectativas, rnas colocando urn espaco e urn
instrumento importante de interlocuçOa, corn urna instOncia que virnos
revigorando aos poucos e que precisamos revigorar cada vez mais - que é a
parlarnento - nurn tipo de sociedade coma a que vivemos, para que
possamos, de forma organizada e caletiva interferir, rnelhorando e
qualificando, a forrnulaçao de politicas pUblicas para o nosso Pals. Mars urna
vez. obrigada. Parabéns a organizacOo do evento e urn born trabaiho para
todos nOs. (- Palmas.)

0 Sr. Miguel Arroyo - Além de agradecer este momenta tao rico, quero
manifestar a minha esperanca de que a piano de politica educacional piiblica
de Minas Gerais incorpore a escola mineira que ja vern se canstruindo. Que
não tenha urn aihar negativo sabre a escola que está al. Que faca urn
diagnOstico do que hO de positivo nessa escola construlda par seus
professores e professoras. Que incarpore, sobretudo, alga que tenho
acompanhado, que e o professor, a professora que foi se constituindo ao
longo desses anos. Que não parta de urna visOo negativa. Que naa parta
apenas das caréncias que esses professores tern de qualificação, de
trtulaçao, mas que incorpore, sobretudo, a quanta eie vem se constituindo,
enquanto adultas, homens, mulheres, trabaihadores na educacao,
trabaihadores Clue tern uma cultura diferente, uma vjsao diferente, uma
concepçaa diferente. Que incorpore tudo isso coma alga positivo. Que nOo
partamos de urn diagnOstico do negativo para a ideal, mas de urn diagnOstico
de quanta avançou a mavirnento social, a movirnenta dos professores, a
cultura, a aç0o nas escolas, a acão na sociedade, a açOo nos movimentas,
para incorporar tudo isso e legitimO-lo num prajeto de poiitica de educaçao.
Estou propondo uma perspectiva urn pouco diferente da clOssica perspectiva
de diagnosticar caréncias para propor solucOes idealistas. E, finalrnente, que
I ncarpore, sobretudo, as grandes rnudanças que estão acontecendo em
tantos lugares, inclusive na Escola Municipal de Bela Horizonte e em outras
escolas coma em Ipatinga, Divinópoiis, TimOteo, Coronel Fabriciano, e tantos
lugares onde existern experiéncias que tern a coragem de tocar na estrutura
da escala naquila que tenho chamado de "a assatura da escoia". Se ficarmos
sern tocar nessa estrutura, acredito que será rnais urn projeto que vai ficar al.
E tenho rnedo de coma se mexeu nessa estrutura, coma falava uma
professora, de maneira fraudulenta - falou ern fraude pedagógica - porque
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podemos agora, em vez de avançar, ter medo e recuar. Não tenham medo de
mexer na estrutura corn profundidade. Se outros não souberam mexer, nern
por isso se justifica voltar a veiha e ultrapassada estrutura do sistema seriado
Espero que isso conste da proposta corno superado. Muito obrigado por essa
oportunidade. (- Palmas.)

o Sr. Presidente - 0 acümulo de experléncia, de indignaçao e de sonhos
vem irradiado do interior dessas Minas Gerais, onde estiveram todos
discutindo, e também, aqui, na Regiao Metropolitana. E agora as forças se
concentram nesses quatro dias. E as experiências acurnulacias a energia, a
paixâo de educar, que culminem no desejo forte e determinado de articulaçáo
na busca do intento que é o Piano Estadual de Educaçao, construldo pela
base, que é a democracia. No fim, a construcào do homem novo se dá como
o ser centro das atencães, a construçao do homem critico, consciente, que
possa construir urn futuro rnais humano, mais igualitário, mais fraterno e mais
cooperativo. Essas forças juntas poderão mudar a nosso destino. Muito
obrigado. (- Palmas.)

Encerramento
o Sr. Presidente - Cumprido a objetivo da convocaçäo, a Presidêncja

encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião especial, de logo
mais, as 20 horas, nos termos do edital de convocaçao. Levanta-se a reunião.

ATA DA 44 a REUNIAO ESPECIAL, EM 18/10/99
Presrdência do Deputado Sebastiâo Costa

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Cornposiçao da Mesa -
Destinaçao da reunião - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do Sr. Carlos
Henrique Leal Porto - PaIavras do Sr. Carlos Roberto de Souza - Palavras do
Sr. João Monlevade - Esciarecimentos sobre as debates - Debates -
Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
Gil Pereira - Adelrno Carneiro Leáo - Alencar dä Silveira JOnior - Arnbrósio

Pinto - Amilcar Martins - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Doutor Viana -
Edson Rezende - Ivo José - João Paulo - José Henrique - Marco Regis -
Maria Tereza Lara - Rogerio Correia - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Costa) - As 20 horas, declaro aberta

a reunião. Sob a proteção de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 21-Secretário, para proceder a leitura

I

da ata da reunião anterior.
Ata

- 0 Deputado Rogério Correia, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da
ata da reunião anterior. que é aprovada sem restriçôes.

Corn posicào da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa as

Exmos. Srs. Carlos Henrique Leal Porto, Subsecretário de Administracão do
Sistema de Ensino da Secretaria da Educaçao: Carlos Roberto de Souza,
Secretário Executivo da União Nacional dos Dirigentes Municipais de
Educacao - UNDIME -; Joao Monlevade, membro do Conseiho Federal de
Educação: e as Deputados Federais Virgilio Guirnarâes e Gilrnar Machado.

Destinação da Reunião
0 Sr. Presidente - Destina-se esta reunião 30 prosseguimento do Seminário

Legislativo Construindo a Pal itica de Educação POblica em Minas Gerais, corn
o terna "Avaliaçao da Educacão POblica em Minas Gerais - Financiamento'.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia, antes de passar a paiavra ao primeiro conferencista, vai

fazer dais avisos: convidarnos os presentes para as eventos que estarão
ocorrendo paralelamente a este seminário:

1 - Lançamento do Projeto de Educaçào a Distància, da Escola do
Legislativo, que, brevemente, sera distribuido as escolas pOblicas e poderá
ser testado pelos participantes do seminário em trés microcomputadores
instalados na saida que dá acesso 30 Saião de Chá e no andar superior,
próximo a Sala de Imprensa.

2 - Exposicão de livros no 'hail" próxima a Capela.
Informamos, ainda, que as atas contendo a transcrição compieta deste

seminário serão publicadas no jamal "Minas Gerais - Diario do Legislativo", no
dia 20/11/99.

Aos interessados em gravar em video as reuniães do seminário,
esclarecemos que não sera possivel fornecer cópias das gravacöes, razäo
por que haverá reprise do evento pela TV Assernbléia, nos seguintes dias e
horários, para que cada pessoa providencie a sua cópia: reunião de abertura,
cia 18, as 14 horas: reprise no dia 23/10, as 19 horas; reuniâo do dia 18, as
19 horas: reprise no dia 24/10, as 19 horas; reunião do dia 19, as 8h30min:
reprise no dia 30/10, as 19 horas; reunião do dia 20, as 8h30min: reprise no
dia 31/10, as 19 horas; e reuniao do cia 21, as 8h30min: reprise no dia V/1 1,
as 19 horas.

Palavras do Sr. Carlos Henrique Leal Porto
Quero saudar o Presidente da Mesa, Deputado Sebastião Costa, 0
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Deputado Federal Virgilro Gujmarães a Deputado Rogerio Correia, as flossos
debatedores Carlos Roberto de Souza, antigo conhecido da UNDIME. e João
Monlevade bataihador da educaçâo Quero saudar, ainda, todos Oseducador-es presentes.

Falar do financiarnento da educação é uma matéria árdua, porque estamos
falando sempre da falta do financiamento para a educaçao

Gostaria de falar sobre as pontos gerais. C financiamento da educaçéo, em
se tratando de Minas Gerais, tem duas fontes básicas: a vinculação dos
recursos constItuconais corn Os 25% estabelecidos pela Constituiçao, ouseja, os 25% dos Estados, Os 25% dos municipios e as 18% da Uniao: orecurso direto e o salarlo-educaçao. Ficam de fora da nossa anáhse Os
recursos compostos pela merenda escolar, as convénjas efetuados corn o
Governo Federal e os financiamentos obtidos junta a organismos
internacionais A receta que dispomos para a nossa dia-a-dia,
funda mental mente, vem da vinculaçéo dos 25% e do salário-educaçao De
acordo corn a vinculaçâo dos 25%, ha a FUNDEF, que é uma das matérias do
nosso debate. 0 FUNDEF, em Minas Gerais, não teve o efeito de meihoria da
quantidade de recursos. Ete veio, apenas, distribuir Os recursos. E iógico queo FUNDEF é urn projeto extremamente Inteligente e interessante, mas trouxe
vantagens e desvantagens Primeiramente gostaria de destacar o que
poderia chamar de vantagens, nessa subvinculacao que é a destinaçao
especifica dos 15% para a ensino fundamental Isso representa urn avanço
imenso. No projeto geral, quando saiu a Lei n° 9.424, do FUNDEF, que veio
acompanhada da LOB e da ernenda a Canstituicao sancionada mais ou
menos, na mesma época, a LDB veio acrescentar urn dispositivo
extrernamente necessário que era a definicaa das atribuicoes de cada nivel
do Governo na participaçao dos trabaihos junta a educaçao. Isso foi
extremamente necessária, porque, ate aquele momenta, nãa havia a
determinacao de quern era respansável e pelo qué. Esse canjunta de leis,
não especificamente o FUNDEF trouxe esse benefjcio de definir, claramente
atribuicoes a cada nivel do Governo. A grande vantagern do FUNDEF, em
Minas Gerais, é corn relaçéo a questao da redistribuicao dos recursos
aplicadas no ensino fundamental Primeiramente os 15% ficaram
obrigatonarnene vinculados ao ensino fundamental e, em urn segundo
momenta, definiu-se a redistribuicao Já que nao tivemos recurso novo, ou
seja, suplementacao de recurso, tivernos a redistribuicao dos recursos entre
Estados e rnunrcipios, fazendo corn que, verdade j iamente Os municIpios,
principairnente, aplicassern de fato, 15% no ensina fundamental Sou
testemunha de que inOmeros municipjos de Minas Gerais gastavam 1/4 do
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seu orçamento em ensino fundamental. Isso ocorre, normalmente, nos
pequenas municipios, e, quanda nos referirnos aos pequenas rnunicipios de
Minas Gerais, alcançamoS 70% au 80% do seu universo. A receita desses
municipios são compastas, basicarnente, pela FPM e pela ICMS. Eles
gastavam 25% desses recursos corn meia düzia de alunos. Canheco urn
municipia, próximo a minha cidade, que so possuia 40 alunas na pré-escola.
E urn municipia pequena, rnas irnaginern que gastava 25% das receitas do
rnunicipio cam 40 criancas no pré-escolar. Ha os desvios e as rnás aplicaçöes
dos recursas.

Então, essa redistribuiçãa do FUNDEF veia dar uma eqUidade a aplicação
dos recursas relativos ao ensino fundamental. Poderiamas dizer, tambérn,
que foi urn avanço a definiçãa da necessidade de se fazerem novas pIanos de
carreira e rernuneracãa no magistério. Corn o valor do FUNDEF, não se faz
rnuita rnilagre corn relacao a rernuneraçãa do professor, mas, de certa forma,
ele veia possibilitar a carreção para aqueles rnunicipios que pagavam rnuita
aquérn do que deveriam. Em Minas Gerais, em alguns municipios, pagava-se
urn salãrio-minirno e, em outros, ate rnenos do que o salário-rninimO, e esse
piano de carreira possibilitau urna pequena elevaçãa no salário, já que o
FUNDEF, coma já disse, nãa permite que se vá muita lange.

Estau destacanda os companentes principais, e outro desses companentes
foi, sern düvida, a criação dos Conselhos de Acornpanharnenta e Controle
Social do FUNDEF. Não precisariarnos deles Se, no Brasil, as instituiçöes
funcionassern plenarnente. A quern cabe a atribuicão prirneira de fiscalizar?
Ao Legislativo. Nos rnunicipios, aos Vereadares, que já tern a atribuição
formal de acornpanhar a execução orçamentária, a aplicação dos recursos e
de fiscalizar. Em segundo lugar, de acordo corn a aspecta formal, temos as
tribunals de contas, que estãa obrigados a fiscalizar e acampanhar,
dacu mental mente. as processas, além de indicar as irregularidades possIveis
ao Ministéria POblico. Se essas duas instituicöes funcionassern bern, não
precisariarnas de conselhos. Estarnas tentando que esses conselhos
funcionem, porque já desistimos das entidades rnaiores. Mas ha urn avanco
nesse sentido, ja que estamos abrinda a passibilidade a comunidade de
participar ativarnente na administraçãa e na fiscalização. Corn relação a
Camara de Vereadores, se continuarmos na rnesma linha. chegarernas aa
rnesmo panto, au seja, precisamas que, a cada dia mais, haja urna
participação mais ativa da saciedade em todas as questães soctais.

Por outro lado, o FUNDEF trouxe algurnas desvantagens. No prirneira ponta
que aborda, nãa passo falar ern desvantagern, rnas sirn em urn nãa-
cumprirnenta da legislaçãa por parte do Governo Federal, que foi o mentor
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desse projeto. Ele estabeleceu em seu art. 611, § 1°, de forma muito clara, que
o valor 'per capitado aluno nacional não seria menor do que a rnéda da
divisão dos recursos auferidos por todos as fundos pelo total de matriculas do
ensino fundamental. Temos a projeção dos recursos a serem auferidos e dos
mpostos que acompanham a base de cálculo do FUNDEF, fornecidos pela
Secretar-ja do Tesouro Nacional - STN -, e pelo MEC, ou seja, as duas
nforrnaçoes saern do próprio Governo Federal e nos demonstram que o valor
destinado a nosso Estado seria, no minimo, de RS424,74. Assim sendo, a
Governo Federal desrespe p ta a lei que ele próprio criou. Minas Gerais está
corn urn valor "per capita" muito baixo, acima do minirno do piso nacional,
R$315,00 mas muito aquém da media praticada nos Estados mais
desenvolvidos

Temos, entre a região Sul e Sudeste, sete Estados; talvez não acerte, mas
ficarej muito prOxlrno: São Paulo, corn R$730,00; Rio de Janeiro, corn pouco
mais de RS600,00; Espirito Santo, na faixa de R$500,00 a R5600,00; Rio
Grande do Sul, corn R$590,00' Santa Catarina, corn pouco mais de
R$500,00; Paraná corn RS470,00 e Minas Gerais, R$355,00 A media das
regiöes Sul e Sudeste e de RS550,00 "per capita", e Minas Gerais pratica
RS355,00, parque é a receita que tern em função do nOrnero de matricula.
Essa e uma questão essencial do FUNDEF, em Minas Gerais. Minas Gerais
nào tern uma qualidade de ensino similar aos citados Estados da Federa çao e
somos obrigados a praticar RS355,00 "per capita". Esse e a maior problema
do FUNDEF.

Em seguida, temos a questão da lei, que é a exclusão da educaçäo dos
javens e adultos, que assola todos os Estados. Como se cria urn projeto para
o ensino fundamental e se exclui, corno beneficiário do recurso, as jovens e
adultos?

Outra questão intrinseca é a questão da educaçao infantil. Se, hoje, pela
LDB, a atribuição principal é do municIplo, corn a tempo, as municpios vão-se
afastar da educaçao infantil porque as recursos de que disporá para a
rnanutencao do ensino fundamental tornarão todo o espaço. Haje, as
munlcipios na sua rnaiorja, nao acordaram para esse problerna. Mas. a
medida que a Estado começar a tirar as adjunçoes, as professores forem
saindo, verrficarão que todo a seu orcamento, para a educaçao, será
destinado ao ensino fundamental, nada restando para a educação infantil.

Outra questao e o despreparo dos Tribunals de Contas de todos Os
Estados. 0 Tribunal de Contas nao se encontra aparelhado para a trabalho a
ser feito, de contrale, de fiscalizaçao, de inspeçaa nos municipios.

Outra faiha clara, no FUNDEF, é a diferenciaçao do custo por aluno, da ia a
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43 série, da 5 8a série, educacão especial e aluno de zona rural. Isso está
no texto da lei, mas não se encontra regulameritado, e tratamos todos corn
urn so custo que é a de R$355,00. Aquele que trabalha no segundo ciclo do
ensina fundamental tern urn custo maior do que a que trabalha no segundo
ciclo, ou a que trabaiha na zona rural tern urn custa maior, não querendo
Estado e municipio trabaihar na educacão especial ou na zona rural Teria de
haver uma diferenciação para que se desse a valor correspandente a cada
urn desses custos.

Fiz urna breve apreciação do FUNDEF. A outra fonte imensa é a salário-
educação. Imensa pela importância e insignificante pelo percentual que
representa, no Estado. Se não tivéssernos a vinculação do FUNDEF, o
Estado entraria na vinculacão dos 25%, corn 90% de todo a recurso da
educacão. Nesse aspecto financeiro, a FUNDEF, em Minas Gerais, nao se
alterau. Retirando as vantagens que citei anteriormente, a FUNDEF não
trauxe outros beneficios. Na realidade, a grande recurso, 90% dele é a
vinculaçao dos 25%.

A segunda fonte e a salario-educacão, coma falei de urna importãncia
imensa, principalmente para as Estados, que fazern tado a desenvalvirnento
da rede fisica, a manutenção, a aparelhamenta das escolas, as convénios
junta aos rnunicipios. Então, a salário-educaçãa é aquele recurso
suplementar que dá folega para que se mantenha a dia-a-dia, já que todos as
recursos do Tesoura, recursos vinculadas, recursas do FUNDEF, estão
destinados a rnanutencão do custo de pessoal de nassa Estado.

Hoje, a salário-educaçãa passa por extrerna dificuldade. Primeiramente,
uma brecha deixada na Constituicãa de 1988 permitiu que as empresas
entrassern na justiça contra a salário-educacão e deixassem de fazer a sua
COntribuiçao. Segundo a Ultima infarmação que tivemas - essa infarmacão
flãO é precisa, deve fazer uns 60 dias -, a FNDE tinha 17.500 açöes contra o
salário-educaçao, a que fez cam que diminuisse a sua arrecadaçãa.

Outro fato que demonstra a iminéncia da sua extinção é a reforrna tributária
que virá o que também está incentivanda as empresas a naa fazer a
recalhimento porque dizem: "0 salário-educacão vai acabar, então, não
paga". Ha, ainda, a crise econômica par que passarnas, assaciada ao
desemprego trazendo, coma canseqUência, a diminuição da massa salarial,
que é a base de célculo do salario-educacão. A Secretaria da Educacao de
Minas Gerais trabalhou, no ano passado, corn uma previSão de
R$1 05.000,000,00. Trabaiha este ano corn R$96.000.000,00, mas, pela
arrecadacao chegamos a canclusão de que nãa vamos realizar as
R$96.00000000 A queda tern sido abrupta nos Oltimos meses.

LWO
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E ainda ha outra dificuldade que é a cota federal de redistribuiçao que o

Governo Federal retém - 1/3 de todo 0 salário-educacao - e que tern P01
objetivo a redistnbuicão Para aqueles Estados menos favorecidos, mas que
perdeu esse efeito. Hoje, a cota federal e destinada apenas aos programas
especiais do MEC, quer dizer, perdeu o efeito. No momento em que se
vincula essa cota federal a SUStentação de programas especiais do MEC, de
certa forma volta-se a redistr,bujr- de acordo corn 0 nOmero de matricula ou de
acordo corn a contribuição do Estado, voltando Para Os Estados de origem.
Perde-se o efeito da redistribuiçao.

Outra questão a ser abordada no tocante a esse assunto é que, de acordo
corn a lei federal, Minas Gerais já preparou seu projeto de lei num acordo de
projeto a duas mãos corn a UNDIME, Para a criacão da cota municipal do
salário-educacaO, que está tramitando nesta Casa. Temos a esperança de
que, a partir de janeiro do ano que vem, tenhamos a cota municipal do
salário-educacão, que será dividida da seguinte forma: 30% vai ficar Para o
Estado, 20% Para Os programas gerais, Estados e municipios,
macroprogramas; e 50% distribuidos de acordo corn o nOmero de matrIculas.
Corn isso, os rnunicipios passarao a ter a sua receita da cota municipal do
salário-educacão.

E o Oltimo ponto é a questão da reforma tributárja. E voltamos a falar sobre
os dois: o FUNDEF e o salário-educacao. A Secretaria de Educaçao participa
da Comissão do CONSED, Conseiho Nacional de Financiamento da
Educaçao, que tern feito uma luta Incessante junto corn inümeras outras
Instituiçoes, corno UNDIME, buscando a manutençao do salário-educacao ou
uma contribuicão equivalente que viesse a substjtujr o salário-educacao e
Para preservá-lo nos montantes de recursos anteriormente arrecadados, não
nos montantes hoje arrecadados, corn as perdas decorrentes desses
problernas todos que citei aqui. E ainda no tocante a reforma tributár-ia, ha a
questão do FUNDEF, que, parece, e urn assunto já acordado. Corn a extinção
do ICMS prevista, tirariamos 0 grande imposto que serve de base Para o
FUNDEF, que é 0 ICMS, mas ha urna promessa, e parece que o texto da
reforma da proposta de emenda a Constituiçao já foi corrigido pelo Deputado
Mussa Demes, colocando urn novo imposto, urn novo ICMS a ser criado, que
viria substituir o ICMS de hoje. São essas as abordagens gerais que gostaria
de fazer.

Palavras do Sr. Carlos Roberto de Souza
todos, gostaria de saudar os membros da Mesa, nosso
Deputado Sebastião Costa, Carlos Henrique, Prof. João

Deputado Gilmar Machado, todos os presentes e os
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telespectadOreS também. Nas reuniöes anteriores, houve uma polérnica não
pertinente ao assunto, e urn colega ligou Para 0 Secretário, perguntando
sobre o desenvolvimento dos trabalhos. A audiència é importante. Estamos
falando Para urn pCiblico que não conhece o assunto, porque, em sua rnaior
parte, não participou dos debates que antecederarn a etapa final deste
seminário, que foi precedido P01 vários encontros regionais e intenso debate
nas comissöes. Provavelmente, muitas pessoas não entendem o que é
vinculação de recursos Para a educacao, não entendem 0 que é FUNDEF. E
estamos falando corn naturalidade sobre todos esses temas. Esses
esclarecimentos são irnportantes Para 0 püblico que esta nos vendo.

Estamos falando de recursos, de financiamentos. e essa questão é muito
importante, porque, se nao houver dinheiro, recursos, nada dos projetos, das
idéias ou das intencöes se rnaterializará. Estamos sentindo isso muito de
per-to. Temos muitos projetos, muitas proposicôes e boas intengbes que não
se materializam. E, no caso de Minas Gerais, a situação descrita pelo Carlos
Henrique é cornplicada. 0 Estado gasta bern acima do determinado, que
representa 25% dos seus recursos, ou seja, 25% de tudo que se arrecada
nos municipios tern de ser destinado a educacao. E, no caso do Estado, o
gasto e malor. Sá que esse gasto major, de fato, não chega a sala de aula,
não porque haja problema, mas porque é destinado a financiar os inativos.

E a FUNDEF, que fol objeto de grande parte da exposição do Prof. Carlos
Henrique, é urn Fundo que separou aquilo que já estava vinculado, 25% Para
a educação, algurnas receitas e, delas, 15%. So que essas são as principais
receitas. Na verdade, praticarnente vinculararn-se quase todas as receitas.
São as chamadas receitas de transferéncia. Pegou-se 15% do Estado e 15%
de todos Os municipios, pôs-se nurn fundo e se redistribuiu não em funcão da
arrecadação, mas em função da matrIcula de cada municipio e da matrIcula,
no Estado, no ensino fundamental. Muitos municipios perderam dinheiro,
corno o meu, Betim, que, no primeiro ano, perdeu por volta de
R55.000.000,00, urna receita extraordinária. Outros, naturalmente, ganharam.

Naquele primeiro momento, o grande beneficiario dessa estrutura foi a
próprio Estado, que, no processo, ganharia por volta de RS130.000.000,00.
Mas, corno estimular a processo de municipalização era urn born negócio
Para o Estado, este buscou cativar os Prefeitos, afirmando que, se se fizesse
a rnunicipalizacão, o Estado pagaria ao municipio aquela receita que o Estado
receberia. Alérn disso, estimulando ainda mais, forneceria Os professores em
adjunçao. Naturairnente, todos os Prefeitos ficaram sensibilizados corn essas
vantagens, porque receberiam professores em adjuncão, ou seja, a despesa
seria reduzida. Apesar de o sistema funcionar conforme as matricutas do ano

Boa-node
coordenador,
Monlevade,



'C

E
0

0

"C

1084
anterior, o municipro receberra a receita naquele ano, quer dizer, não lena a
problema da defasagem de urn ano.

Muitos Prefeitos correram a municipalizar. A UNDIME saiu em pregacao e,
neste Plenárjo, num seminánjo promovjdo pela Assembléia falou dos perigos
que significava a municrpalrzacao que era urn excelente negócio para o
Estado, que gasta por volta de R$750,00 por atuno par ano. Se trrar 

Osinativos, gasta por volta de RS600,00. Ele transferjnra esses alunos, no as
R$600,00 que gasta, de fato. Transferiria por volta de 361, na época, a que se
esperava. No final, materializouse em 354, ano passado. Alertamos as
municIpros para Os perrgos desse processo de municipalizacao mas muitos
acabararn fazendo, porque havia vinculaçao corn a expansao do ensino
médio e corn outros problemas de natureza administrativa 0 fato é que, de
urn ano para autro, houve a transferéncia de 470 mil matriculas do ensino
fundamental da rede estadual para as redes municipais. Nos quatro Oltimos
anos da administracão passada, 570 mil matriculas migraram da rede
estadual para as redes municipais. Naturalmente já aler-tados naquela época,
esses problemas comecariarn a se manifestar agora. Muitos municipuos ja
não estão dando conta de atender as matrIculas.

Esse problema tern efeito sobre a conjunto do financiamento em razâo do
que a Carlos Henrique já falou. Minas Gerais não teve nenhum acréscimo de
recursos. E a que jé estava entre nôs. Colocou-se tudo num bolo sá e
distribuiu-se a mesma quantidade para cada urn. Alguns perderam, outros
ganharam, mas não se agregou nenhum outro recurso. Isso, hoje, é urn
problema. Dando urn enfoque rnaior ao que a Carlos Henrique falou, corn 0
que concordamos plenamente, estarnos unidos nessa batalha para canseguir
fazer corn que a Governo Federal cumpra a que ele prOprio escreveu na lei
que crrou a FUNDEF, que venha a pagar os 427, 420 ou que nümero for -
porque é sernpre acirna de 400 - corn relaçao âquilo que a lei determina. Isso
o próprio Governo Federal não cumpre. Ele escreveu a lei, fez a proposiçâo,
faz uma publicidade enorme de que e a Unica realização no campo social
deste Governo Federal, e ele mesmo nao caloca recurso nenhurn nisso.

Recentemente, uma revista de circulaçao nacional fez urna apologia do
FUNDEF, dizendo que as professoras se tornararn "bons partidos", que estão
atraindo os jovens, etc. Vocés virarn essa repol-tagem na "Isto E"? Mas
quando se faz urna boa leitura dessa matéria, veremos que o prOprio texto
rnostra corn a que a Gaverno Federal entrou. Dos R$ 13. 000.00000000 que
representam a FUNDEF no Pals, os Estados entrarn corn
R$8.000,000.000 00 as municipios corn R$4. 300,00000000 e a Governo
Federal entra corn R$600.000000o0 Para este ano, estava programado que
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ele entrasse corn RS850.000.000,00, rnas já houve urn contingenciamento, e
isso calu para rnenos de R$600.000.000,00.

Esse é a problerna que estarnos enfrentando. Nesse aspecto, ha urna
perfeita sintania entre as municipios e a Estado de Minas Gerais, nessa luta
para fazer corn que a Governo Federal cumpra aquila que ele rnesmo redigiu,
a própria lei que ele propOs. Se isso ocorresse, Minas Gerais, coma urn todo -
as redes municipais e a rede estadual -, agregaria ao bolo de financiarnento
por volta de R$250.000.000,00. Corn esse recurso, dá para se fazer rnuita
coisa. Vocês se lembram daquele farnoso programa do Governo passado, do
dinheiro que veio do Banco Mundial? Erarn 150 milhöes do Banco Mundial e
150 rnilhöes do próprio Estado. E muita coisa foi feita. So corn essa diferenca
de 300 milhOes, terlamos agregado ac, financiamento da educacão em Minas
250 milhOes. Isso e muito importante.

E fundamental que este seminário manifeste urn posicionamento firme,
exigindo de todas as instâncias - do prOpnio Governo Federal, do Congresso,
do Judiciánio, dos Tribunals de Contas - que a Governo Federal venha a
cumpnir aquubo que ele prôpnio escreveu. E absolutamente irnperativo que este
seminário conclua issa.

Outra questão importante sabre a qual devernas pensar neste momenta é
que esses recursos vinculadas andam sernpre arneaçados, sernpre hO
alguem querendo acabar corn essa vinculação. 0 Carlos Hennique fez
mençao a reforma tributOria, e está havendo urn "lobby" para acabar corn
essa vinculaçOo. Creio que este serninOnio deve concluir par exigir a
manutençao da vinculacao dos recursos para a educação e exigir que eles,
na sua tatalidade, sejam aplicadas corn a maxima transparéncia passivel,
para que de fato cheguem a sala de aula. Diga isso porque nesta Assembléia
estO trarnitando - ainda nOo foi nem rejeitada nern arquivada - urna propasta
de ernenda a Constituição flexibilizando a vinculaçOo dos 25%.

Essa emenda jO recebeu parecer de inconstitucionalidade da CamissOo de
Constituicao e Justiça, rnas ainda nOa foi arquivada. Esta tramitanda na
Assembléia, o que é urna absurdo total. Deveriamas tirar urn pasicionamento
deste serninario, exigindo a imediata derrubada dessa proposicão que estO
trarnitando aqui. Da mesma forma, deveniarnos exigir do Congresso, que estO
aprecjando a reforma tnibutaria, a manutençãa da vinculacao dos recursos,
para que as rnunicipios nOo fiquem restritos a financiarnentos ou aos recursas
do FUNDEF E necessarlo que haja transparéncia na aplicaçOo dos recursos
Constitucianais, vinculando-os constitucionalmente ou as respectivas leis
argânicas municipais Muitas municipios, coma Bela Horizonte, tern urna
vi nculacao maior do que aquela estabelecida pela Constituicão, que é de
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Então, acho que isso é Importante, parque não tratamos apenas do
FUNDEF mas consegulu-se trazer para o conjunto dos trabalhadores e da
população, de forma ainda urn pouco timida, a discussãa sobre receita
despesa e controle social dos recursos destinados a manutencao da
educacao Esse debate é muito produtivo, muito nco e tern sido muito
benéfico. Talvez urn dos grandes beneficios do FUNDEF tenha sido tornar
mais democrática a discussão sobre recursos e Sabre as receftas e despesas
corn a educaçao. Esse é urn dos pontos positivos.

Agora, os municipios como auviram ha pouco, quando foi comentado a
respeito da repartagem da "Isto E", entram corn mais de 

113 dosfinanciamentos para a educaçao em Minas Gerais. 0 Estado entra corn 2/3, e
a Unjào corn nada. No entanto, ja estamos em uma situacão bastante
cornplicada porque, corn esse processo acelerado de municipalizacao hoje
ofer-tamos mais de 42% das matrIculas do ensino fundamental Então, essa é
urna tarefa extraord nána desem penhada pelos municipios m ineiros,
poncipairnente porque somos também respansávejs pela educacao infantil
em Minas. Ha quatro anos, tinharnos par volta de 350 mil matrIculas de
educacao infantil. De repente, de urn ano para o outro, a Estado fechou essas
matricujas 0 pova, então, foi pracurar as Prefeitos que, de maneira geral, as
acolheram Hoje, as municipios ofertam mais de 350 Mil matriculas de
educaçaa infantil. Se somarmos corn mais de 42% das ofertas de ensino
fundamental, veremas que já estarnos cheganda a 2 milhöes de alunos nas
redes rnunic:pais Isso mostr-a a irnportáncia de nasso trabalho

Par ült:mo, gostaria de reforçar a mencão, feita pelo Prof. Carlos Henrique,
sabre a quota estadual do salária-educacao A redistribujçao dessa quota é
urn imperativo Nãa é possIvel que as municipios que hoje ofertam 42% das
rnatrIculas - portanto, quase meio a meia corn a Estado -, nào tenham acesso
a essa fonte de financiamento que é a salári a-educaçao. Nao sel se sabem,provavelmente alguns dos telespectadores não tern con hecjmento disso, masa salario-educaçao e recoihido pelas ernpresas sabre a folha de pagamentade seus tra balhadores numa proparcaa de 2,5%.

Desses 2.5% de toda a foiha salarial arrecadada, a Governo Federal fica
corn 1/3, e a Gaverno Estadual corn 2/3. Agora fizemos urn acordo corn o
Prof. Murilio Hingel, Secretário de Estado, a qual Carlos Henrique ja
rnencianou, para fazermos uma redistribuucao dessa cota.

0 projeta de lei de autorja da Deputada Maria Tereza Lara e do Deputado
Ivo José já está tramitando na Casa. Parece que ha urn pequeno problema de
trarnitaçao De qualquer forma, crelo ser este a momenta importante. Este
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seminária deve fazer uma conclamação a todas as Deputados, para que
votem a mais urgente possivel esse prajeto de lei, que vai estabelecer uma
justica maior na distribuiçãa desses recursos. CinqUenta par cento serão
distribuidoS para matrIcula; 20% para prajetos de equidade, de cornurn
acordo entre a Secretaria de Estada e as municIpias representados pela
UNDIME, e 30% serãa destinados a aplicação exclusiva do Estado.

E urn avanca muita grande, sobretuda para as Municipios que nãa tinharn
acesso a essa forma de financiamento, que vai agregar urna massa de
recursas bastante signiflcativa. E importante também que este forum
conclame as Deputados Federals, as Senadores e as congressistas, para que
mantenham essas fontes de financiamenta para a educacáa porque, tanto a
salario-educaçaa coma a COFINS, que e outra fonte de recursas que ajuda a
flnanciar, sobretuda, a merenda escolar e a prograrna do livro didatica, estãa
seriarnente ameaçadas pela refarma tributária.

Par isso é fundamental que este seminário conclame as congressistas a
manutenção de recursos que, hoje, estOa destinados ao financiamento da
educação, para que nenhuma fonte de financiamenta de educaçãa seja
excluida e, muito pela contraria, para que possamos avançar, estabelecendo
uma vinculação maiar corn o Governo Federal. Se aos Estadas e aos
municipios são vinculados 25% do total arrecadada, porque a União tern
apenas 18%? Precisamos fazer a União gastar mais corn a educaçãa. Par
que Estados e municipias, par Tel, são obrigados a investir 25%, e a União sá
18%? Vamos elevar essa aliquota urn pouca, parque, sem recursas, naG
canseguiremas transformar nassa sonha em realidade. F a muito que já se
avançou se deve fundamentalrnente a essa vinculaçãa.

E nesse sentido que a UNDIME vem trazendo a seguinte recado: esse
serninOria tern a respansabilidade de apelar para que os Deputadas Estaduats
passam, a mais rapida possivel, aprovar a redistribuigãa do salario-educacaa
e para que as congressistas passam fazer a manutencãa e a arnpliacãa dos
recursas que, hoje, são destinadas ac, financiamento da escola pOblica no
Pals. Muita obrigada.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia agradece as palavras proferidas pelo Sr.
Carlos Roberto de Souza e esciarece que a projeta de lei da Deputada Maria
Tereza Lara e do Deputada Ivo José já chegou a Carnissãa de Educaçãa
desta Casa, a qual presido. Já está designada para relator a Deputada
Antonio Carlos Andrada, e nãa tern faltada a acompanharnenta da Deputada
Maria Tereza, que ja me procurou, neste Plenário. Cornuniquei ao relator a
Sua dispasuçaa de acompanhar a elaboracãa do parecer, obviarnente
respeitando as atribuiçOes de cada urn. Entãa, estou tornando pOblica essa
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Palavras do Sr. Joäo Monlevade
Mutto obrigado, Exmo. Sr. Deputado Sebastiâo Costa, por melo do qual

satdo a Mesa. E corn imensa alegria que, mais uma vez, participo. na
Assembléta Legislativa, de urn evento que tern grande importância porque
traduz nossa forma de democracla representativa e direta. A nossa
Constituiçao dtz que todo poder ernana do povo e em seu nome será
exercido. Podemos ver aqut nas poltronas, não 56 a presença dos Deputados
eleitos, mas também a daqueles que se elegem como cornpromjssados corn
a educaçâo pCtblica gratuita, universal e de qualidade. Meus parabéns,
portanto, a todos vocés. Além disso, é urn prazer, eu, juntamente corn meus
ascendentes mineiros de Jo6o Monlevade, estar aqui encontrando comigo
mesmo em uma festa civica como esta.

Os palestrantes que me antecederarn facilitararn-me muito a fala, porque
não precisaret dar muitas exphcaçoes. Partindo de uma critica muito sucinta,
tentaret fazer algumas propostas bastante concretas sobre a questao do
financtamento näo sO em Minas Gerais, como tambérn no Brasil.

O FUNDEF, indubitavelmente representou avanços. Diria que talvez Os
quatro avanços mais significativos foram o nova critério de redistribuicao de
recursos que superou as injusticas tributárias; o estimulo institucional ao
regime de colaboraço • a definicao de uma participacao da União e a
tentativa de dernocratizar a gesto dos recursos pblicos. Ao mesmo tempo,
dentro de cada avanço, houve limites que acabaram, no meu entendimento
mostrando que o FUNDEF é sO uma porta de entrada para urn mecanismo
muito mats adequado que nos, do Conseiho Nacional de Educaçao, já
apresentarnos ao Legislative Federal, que é o Fundo de Desenvolvimento de
Manutencao da Educacão Básica - FENDEB. 0 primeiro problema foi que, ao
redistribuir as recursos da educaçäo, foi redistribuida somente urna parte, ou
seja, 15% de urna parte dos impostos. lsso gerou uma limitaçao muito grande
dos segmentos que näo foram incluidos no FUNDEF. Urn Prefeito, tenho
certeza de que, entre construir uma escola de ensino fundamental ou urn
centro de educaçao infantil, vai preferir investir na educaç6o fundamental,
porque conta corn recursos certos, enquanto que a educaç6o infantil ficou
supostamente corn Os 10% restantes, que, como já foi colocado aqul, no caso
de Belo Horizonte, per exemplo, é patente, hoje ja se destina ao ensino
fundamental.

E não ha come recuar; ninguém está disposto a diminuir o salário.
A segunda questao fot que, nesse regime de colaboracao forçada, houve

perdas e ganhos, e, corn isso, instaurou-se não a colaboracao, mas a
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cornpeticãO. Principalmente nos municIpios que ganhavarn, o aluno do ensino
fundamental passou a ser disputado. Isso é mutto complicado, quando, ao
invés de a prioridade ser a proposta pedagógica, temos como critérto a
receita.

A terceira questao, como eu dizia. é que a defintção da participacão da
União é fundamental. Antes ela era calibrada, pelo art. 60, no valor da metade
dos 18% para o ensino fundamental. Entretanto, nenhum Presidente cLlmprlu:
nem Sarney, nem Caller e nem o Governador atual de Minas Gerais,
enquanto Presidente. Ora, Fernando Henrique toma posse e diz: "Já que
ninguém cumpriu, vamos derrubar a art. 60 e fazer alguma coisa cumprIvel".
Naquele mornento. eram mais ou menos R$7.000.000.000,00 dos 18%, e,
desse total, mais de R$5.000.000.000,00 eram gastos corn a educacäo
superior, corn Os inativos, etc. Portanto, destinar metade dos 18% seria
ameaçar o financiamento da educação superior. Então, o FUNDEF calibrou
esse valor minirno, ha quatro anos, em R$871.000.0000,00, e, na Emenda no
14, ficou o equivalente a 30% dos 18% a serern investidos pelo Governo
Federal, tanto corn impostos corno corn contribuiçOes sociais. Ora, como já foi
bastante criticado aqui, a Governo Federal está se retirando, na medida em
que ele, de um iado, vetou a entrada de educacão de jovens e adultos no
FUNDEF, o que é alga muito perverso, e, por outro [ado, não está cumprindo
o valor minimo, que seria per volta de R$430.00.

Finalmente, a democratizacão da gestão. Corn a anüncio da instituiqão dos
conseihos de acornpanhamentos, flcou come que colocada, magicamente, a
possibilidade de urn acompanhamento e controle social. lnfelizmente, isso
está acontecendo ainda de forma rnuito débil, devido a uma série de fatores
que podemos ate discutir no momento do debate. Entäo, ha cinco anos, já
havia a idéia do FUN DEB. sO que foi ofuscada pela Emenda no 14, pela let do
FUNDEF, e so reapareceu corn forca neste ano. Tanto a Conselho Nacional
de Educação como a PT apresentaram uma proposta concreta de FUNDEB
para a Legislative, que passo agora a descrever.

A prirneira diferenca é a seguinte: corn o FUNDEF, sO valem as rnatriculas
do ensino fundamental da 1 , 8a série regular. Na proposta do CNE, entram
todas as matriculas da educação básica; portanto, a ensino fundamental, a
ensino media e a educaçâo infantil, corn exceçâo das matriculas de criancas
ate 3 anos. Essa é a proposta do Conselho Nacional. Já na Emenda a
Constituiçao no 112, do PT, &ão todas as matriculas da educacão básica,
inclusive creches e, mais ainda, as da educação profiss:onal de nIvel técnico,
que depois quantificaremos.

0 segundo ponto e a abrangéncia dos irnpostos. A proposta do Conselho
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Nacional de Educação é que o FUNDEB seja composto pela mesma cesta de
transferéncia de Impostos do FUNDEF, ou seja, FPE, FPN, ICM S, IPI deexportaçao A proposta do PT é mais ousada e complicada porque mexe
corn a autonornia dos Estados e municipios A proposta do FUNDEB
abarcaria todos os Impostos inclusive Os arrecadados pelo municIpio, como o
IPTU. o ISS e o ITBI, que circulariam por todo o Estado, os dois circulam no
ámbito do Estado.

o tercerro ponto é igual na proposta do ONE e do PT: todos as 25% seriam
para a educaçao básrca. Como fica, então, a educaçao superior? A educaçáo
superior seria reforcada corn a aumento da alIquota de vinculaçao do
Governo Federal de 18% para 20%, e, nos Estados, seriam gastos acima dos
25%. E born registrar que as Estados de Säo Paulo e Rio de Janeiro, que tern
muitos alunos no ensino superior pOblico estadual, já destinarn 30%,
constitucionalmente para a educaco. Portanto, boa parte já é acirna dos
25%. Fizemos urn estudo preliminar: haveria urn tempo de transiçao, cinco
anos, em que Os Estados, pouco a pouco, sairiam desse investirnento

o quarto item a que me referi é a questao dos custos. Atualmente, não se
cumpre alei.- deverjam ser diferenciados e esto unificados Não ha uma
vinculaco corn urna proposta cientifica de qualificaçao do ensino, ou seja,
nos trés anos de FUNDEF, tivemos uma diminuicao do custo/afuno Começou
corn R$300 e passou para R$315. Agora, está congelado em R$315,00.
Virarn o caso de Minas Gerais, no ano passado estavam previstos R$361 e a
custo se realrzou em R$354. For qué? Porque ha urna politica não de
ampliacao de arrecadaçao mas de desoneraçao do ICMS, do FEF, que
derruba a FPE e o FPM. Isso realrnente é impossivel Se estamos
aumentando a demanda as matriculas precisa-se aumentar a arrecadaçào,
senao varnos andar para trás.

A proposta do FUNDEB é custo/aluno!qualjdade 0 que significa isso? E
uma proposta de se relacionarem os insurnos necessários para se oferecer
uma educaçao realmente de qualidade. A, calibra-se entre aquilo que é ideal
e a que é possivel, de acordo corn a arrecadacao Alguém poderia perguntar:
qual serra esse custo ? Ainda náo ha urn parámetro mas estima-se que
estarra entre R$600,00 e RS1.000,00. Essa relaco custo/aluno/qualidade
bãsico seria diferenciada para cirna e para baixo, de acordo corn a
modalidade Por exemplo, a ensino fundamental teria dois custos: urn para
tempo integral, e outro para as 800 horas. Para quem oferecesse a ensino
fundamental de 800 horas, suponhamos seriam R$600,00; para quem
oferecesse a integral seriam, suponhamos R$900,00 A educacao rural e a
especial teriam urn acréscimo E a educacao de jovens e adultos, ao

1091
contrário, poderia ser menor do que 0 custo media de qualidade, porque
terIamas menos horas - não obrigatoriamente as 800 horas na educação dos
jovens e adultos - e alguma concomitância corn a educaçäo profissional, etc.
lsso tudo é matéria para intensos debates e perguntas.

Sobre a quinto ponto, já me adiantei, porque abordei a questo da
diferenciacão dos custos.

Em sexto lugar, ha uma grande inovação, tanto no projeto do ONE como no
do PT: as conselhos se transformariam em conseihas de acompanharnento e
controle para conseihos gestores. Esse é urn passo muito séria, porque
transforrnaria a escola governamental e estatal numa verdadeira escola
püblica, como acontece no Canada. Hoje, já está sendo drfIcil - faco urn apelo
para que sublinhem a necessidade de se dar esse passo - cumprir a LDB,
que manda que as recursos vinculados sejarn repassados de 10 em 10 dias
para a órgãa da educaçãa e geridos pelo Ministro da Educacão, pelo
Secretário da Educacão, a Estadual e o Municipal. Isso está sendo muito
dificil. Gostaria de saber se aqui, em Minas, está sendo observado isso.

Mais dificil ainda e termos urna gestao colegiada desses recursos, coma
temos em urn conselho universitário, em que a Reitor, antes de fazer uma
despesa, tern de subrnetê-la a decisão do colegiada. Isso no e impossivel.
Outros paises fazem isso, e, se esse é a nosso sonho e a nossa proposta,
varnos em frente.

0 sétimo e penUltimo item é, ta)vez, a mais complicado. E muito fácil achar
defeito na casa dos outros. Estamos reunidos em Minas Gerais, entáo, é
muito fácil falar mal do Governo Federal, dizendo que náo está cumprindo
corn as suas obrigaçöes, mas, quando formos negociar corn ele, a situacão
se complica. Corn urn custo par aluno corn qualidade de R$600,00, par
exernpio qual seria a recurso federal necessaria para a complementacào?
Hoje, eta não chega a R$500.000.000,00 por ano. Para isso, dependeriamos
de dais fatores. Primeiro, dependeriamos da dernanda de rnatrIculas. Vejarn
bern em que panto entrariamas corn a FUNDEB. Quando a FUNDEF
começou, havia 28.500.000 matriculas para a ensina fundamental. Coma a
aluno valia dinheiro e coma houve campanha para matricula, atingimas,
rapidamente, 32.390.000 matriculas no ano passado e, neste ano,
33.500.000, so no ensina fundamental regular. Corn a FUNDEB, teriamos 45
milhOes. Tudo bern, pals 15% para 33 milhôes e menos do que 25% para 45
milhöes. Teriamos urn ganho no custa media. Mas atrairlamos rnilhöes de
Pessaas para a escola, porque, haje, uma pessoa corn 30 anos que querra
entrar no supletiva nâo representará matrIcula do FUNDEF. No FUNDEB, flão
apenas essa pessoa, coma também as alunos da educaçaa infantil entrariam.
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A aventura rnaravtlhosa que haveria é a seguinte. Cornecariamos corn 45

milhöes e teriamos urna demanda potencial de 100 rnilhöes de matriculas na
educaçào básica, porque, so da educaçao de jovens e adultos, temos urn
estoque de 50 mHhOes de pessoas, compatriotas nossos - que,
provavelmente, näo estão no Plenário, mas, certamente, esto nas ruas ou
assistindo 0 televisOo, não esse canal, mas outros, mais apelativos e mais
entorpecedores -, que não tern ensino fundamental completo. Eles seriam
chamados para fazer matricula, nOo por eles mesmos, mas pelos Prefeitos e
Governadores, que ganhariam dinheiro corn isso. Se evoluissemos de 45
milhöes para 60 milhöes nos próximos dois anos e tivéssemos urn custo por
aluno corn qualidade de R$600,00, o Governo Federal precisaria de entrar
corn, pelo menos, RS5.000.000.000,00.

EntOo, estabelece-se uma discussão rnuito séria. Onde a Governo Federal
arranjarO esses R$5.000.000.000,00? Urn Deputado Federal por Minas
Gerais, Walfndo dos Mares Gula, em uma reunião corn a Deputada Maria
Elvira, tirou do bolso a solução: Basta criarmos urna contribuiçao social, em
vez do salOrio-educaçao, do CORNS e outros, corno se fosse uma CPMF, e
terIamos esses R$5.000.000.00000" Alias, ele falou em R$4.000.000.000,00,
mas ja inflacionei para R$5.000.000.000,00. EntOo, em Minas, jO hO urna idéia
de urn Deputado muito expenente em gestOo educacional. Tenho certeza de
que poderO dar apoio, mas o Governo Federal tern outras prioridades.

NOo you fazer urn discurso extrernista, dizendo que o Governo Federal
gasta bilhOes corn a divida externa, corn o PROER, etc., porque esse
discurso, talvez, já esteja desgastado, mas, de acordo corn Os dados que me
foram passados pelo Deputado JoOo Passarela, haveria, hoje, a possibilidade
tranquila, se houvesse vontade politica, mesmo sern contribuiçao social, de 0
Governo deslocar, pelo rnenos, RS2.000.000.000,00 para o FUNDEB.

o Ultimo ponto ja foi colocado P01 flO5So companheiro Carlos Henrique, é a
questao da reforrna tributOria. Estarnos fazendo tudo Segundo a perspectiva
da estrutura fiscal e tributOria que estarnos vivendo, entretanto precisamos
evoluir para urna reforrna tributária que exorcize dois dernônios. Primeiro, o
demOnjo neoliberal, de querer achar que brasileiro paga rnuitos impostos.
Realmente, paga rnuitos impostos o brasileiro cuja renda vai ate RS500,00;
estO sobrecarregado de impostos, principalmente as iridiretos e o ICMS.
Todos tern visto, pela imprensa, que as grandes ernpresas e as pessoas corn
rnaior renda tern rnuita facilidade de se furtarern aos impostos diretos, como 0
Imposto de Renda.

o segundo demônio a ser exorcizado é a baixa arrecadaçao de alguns
entes federados. 0 ArnapO, por exemplo, ganhou, de presente, urn FPE muito
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polpudo e, por isso. não arrecada ICMS, uma vez que jO tern uma
transferéncia enorme. Alérn disso, muitos municipios tern a IPTU e o ISS
praticarnente zerados, por causa dos compromissos coronelistas e
clientelistas. Se avançarmos - e isso depende de nos, educadores, fazerrnos
educacao tributOria nas escolas -, tenho a certeza de que a FUNDEB serO
viOvel. Esse é o desaflo que deixo a todos, esperando que tenhamos urn
debate bastante esclarecedor e, principalmente, construtor de uma escola
pOblica nOo so de qualidade, rnas também de felicidade. (- Palmas.)

Esclarecimentos sobre os Debates
o Sr. Presidente - Neste rnornento, darernos inicio aos debates. A

Presidência tern conhecirnento de que vocés jO participaram do encontro da
tarde, de que alguns viajararn ate aqui, e, portanto, muitos jO estOo cansados.
rnas não podernos suprimir essa fase irnportante da reuniOo. A Presidéncia
informa ao PlenOrio que as participantes poderOo formular perguntas aos
expositores; as questoes poderOo ser encarninhadas par escrito ou
oralmente, rnediante inscric0o prévia. Para que possarnos agilizar o debate,
solicitarnos aos participantes que fizerern usc do rnicrofone que se
identifiquem, sejarn objetivos e sucintos, estando dispensadas as
forrnalidades das saudacOes pessoais.

Cada participante disporO de ate 3 minutos para fazer a sua intervenção,
sendo garantido 0 rnesrno tempo para o expositor rnencionado dar sua
resposta.

Debates
o Sr. Flaviano Moreira Campos - Represento a região de Santa Luzia e

gostaria de formular duas perguntas. A prirneira é dirigida ao SubsecretOrio
Carlos Henrique: E certo que a disponibilidade de verbas é pouca. Tarnbérn é
certo que, na rnaioria dos casos, existe o mau usa, ou seja, os desvios
dessas verbas nas escolas, ate mesrno corn a criacao do FUNDEF. Acredito
que a maioria dos presentes tarnbérn tern conhecimento disso. E do meu
conhecirnento que diversas tentativas de denUncia contra a rnau usa dessas
verbas nunca é bern acatado, chegando a denunciante, na rnaioria das vezes.
a sofrer represOlias, perseguiçOes e, ate mesrno, a ser levado 0
marginalidade. 0 que poderia ser feito para que houvesse major fiscalizacOo
e acompanhamento no uso dessas verbas, tanto no FUNDEF quanto nas
escolas?

A segunda pergunta, desejo formula-la ao Deputado Sebastião Costa: sou
defensor do sisterna par ciclos, contra a reprovaçao, que apenas prornove a
cornplexo de inferioridade. Acho que deixarnos de ser transrnissores do
conhecirnento para ser condutores do conhecimento e acho que devernos
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1094promover a auto-estirna do atuno e a busca de seu próprjo conhecimento
Porém, ha indicios da privatizacao do ensino superior. Isso näo seria, talvez
uma contradiçao, caso seja reaUdade, urna vez que estamos promovendo a
elevaçao da auto-estirna do aluno quando se encontra diante da 

pOssibilidadeda prlvatizacao do ensino superior ? E uma realidade a privatizacao do ensinosuperior?

0 Sr. Carlos Henrique Leal Porto - Como é sabido, Minas Gerais destina
recursos diretamente as escolas para a sua manutencao Elas recebem
também os recursos para a merenda. Temos conhecjrnento de que murtas
escolas aplicam mat esses recursos. Minas Gerais é urn Estado que possui
quase 4 mil escolas, o Clue gera grande dificuldade no que tange ao controle
de verbas. Vivemos urn mornento de modernidade no entanto nossa
estrutura ainda é bastante arcaica. Estarnos trabaihando para ter maior-
controle das escolas, através de computadores 0 que é elementar nos dias
de hoje, mas, para a Secretarja deverá levar algurn tempo a ser
Implementado, a fim de procedermos a urn trabatho de inspeção eacompanhamento mais direto.

Em segundo lugar, encontramos inUmer-os processos arquivados na
Secretaria e nos os estamos desarquivando A Secretaria tern encarninhado
intmeros processos contra ordenadores de despesas, par malversaçao de
recursos. Estes so encaminhados a Corregedon , onde é tornada a iniciativada abertura dos processos, 0 que tern se multiplicado devido ao fato de
chegar ao conhecimento das pessoas, fazendo corn que se avolurnem as
denüncjas. 0 Clue podemos fazer hoje, na realidade é a inspeçâo e 0encaminharnento ao Orgão competente, para a devido andarnento do
processo adrninjstrativo Tenho a dizer, tambérn, que precisarnos aperfeiçoarnosso sisterna de controte, que hoje é extremamente prirnárlo A medida que
aprrmorarmos a sisterna de controte, nao precisarernos fiscalizar as escolas,
nem receber denüncias. Precrsarnos ter uma avaliacao constante, que não
permita o desvio de recursos

o Sr. Presidente - A segunda pergunta do Flaviano, dirigida a mim, refere-
se a questao da privatizaçao do ensino superior. A principio, penso que isso
não acontecerá, rnesmo porque, corn o advento da LDB, foram estabelecidas
normas definindo a competéncra de cada esfera de ensino, e a Uniâo não foi
eximida da i ncumbbricia de manter- o ensirio superior pOblico.

Outro detaihe: em Minas Gerais, está em andamento e já está bern
avancada, a imptantacao da Universidade do Estado de Minas Gerais Seria
urn contra-senso avançar, instituir urna universidade federal para, depots,
fazer urn processo exatamente em contrário
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Em data recente, esteve, na Cornissão de Educacao, a coordenador de

vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais, a qual disse Clue a
inovação que se apresenta para a momenta seria alguém defendendo a
reserva de vagas para alunos egressos do ensino rnédio piiblico. Disse,
também, que essa questão poderia ser discutida, mas o ensino pt:iblico já var,
acs poucas, ocupando a verdadeiro espaço na universidade federal. Ha
alguns anos, 70% das vagas eram de alunos egressos das escolas
particulares, hoje 55%. Ele acredita que, em pouco tempo, o ensino médio
püblico estará ocupando mais da metade das vagas da universidade federal.
Então, nao acredito que, em curto prazo, isso vá acontecer. Existern idéras,
discussöes, mas, por enquanto, nada de concreto aconteceu. Não acredito
que aconteça. Penso que nao ha clima para se pensar em privatizar o ensino
superior no Brasil neste instante.

Esta chegando o Deputado Federal Gilmar Machado, a quern you passar a
patavra. Ernbora a pergunta tenha sido dirigida a mim, p0550 contar corn sua
colaboração. Deputado. a senhor tern alguma novidade sabre esse assunto?

o Deputado Federal Gilmar Machado - Corn relacão ao ensino superior,
proposta de privatização não existe, rnas, para nós, ha uma situaçáo muito
Clara: pela apoia que o Governo vem dando a criaçào de centros
universitarios, impostos subsidiados para a construcão de centros
universitarios, corn juros financiados pelo BNDES a 1% ao ano, enquanto a
financiamento do antigo crédita, que agora é o Programa de Financiarnento
ao Aluno do Ensino Superior, tern juros de 9%, vemos que real mente hb urn
apoio grande do Governo ao financiamento do ensino superior privado.

Vemos, tambérn, que, para o ensino superior pablico, ha muita dificuldade:
näo ha abertura de novas vagas, näo hb universidades sendo construldas.
Então, temos de entender o que hoje significa privatizar: nao vão transferir as
Universidades pOblicas para a setor privada, mas tarnbém não fazem nenhum
esforço para arnptiar a espaço pUblico, enquanta dão todas as condrçôes para
que a setor privado cresça. Essa e uma questao que ternos de saber
trabaihar, senão fazemos confusão. Privatizar a ensino superior não significa
apenas transferir as escolas pablicas hoje existentes e passa-las para a
ifliciativa privada.

Então, isso temos de fazer. 0 Governo nâo tern recursos para o ensina
pUblico, rnas tern para subsidiar os novas centros universitarros particutares.

U Sr. Presidente - A Fresidéncia agradece a intervencão do Deputado
Gilrnar Machado e informa que veio de Marlene Reis, da Escola Estadual
Pero Vaz de Caminha, pergunta dirigida a Carlos Roberto de Souza: "0 art.
212 da Constituiçào Federal fala que a apuração do investimento dos
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rnIninios Constitucionais de 15% ou 25%, na funço educaçao, é feita
anualmente. Se é apurada anualmente, Segundo a norma geral da
Constituicäo Federal, os Estados ou municipios podem usar outras fontes
para fazer a compensacao dos 15%?".

0 Sr. Carlos Roberto de Souza - Marlene, quanto aos 25%, vocé tern razão.
Quanto aos 15%, o texto do art. 2 0 não menciona. E o que temos de novidadeé que

' no FUNDEF a prestaco de contas passa a ser trimestral. E ha uma
proposta nesse texto sobre financiarnento que esta na página de voces, no
texto inicial distribuido naquele cadernuiho dizendo Clue os relatórios de
prestacào de contas dos municipios a serem enviados ao Tribunal de
Contas, sejam precedidos por urn relatório do Conseiho Local de
Acompanhamento e Controle do FUNDEF. Então, a possibilidade da
compensacao de urn trimestre para outro tenderia a se restringir o máximo
possivel, corn esse acompanhamento, e não ha possibilidade da
compensacao de urn ano para outro. Então, o que eSperamos é Clue esse
mecanismo de controle social Seja exercido na sua plenitude.

Tambérn faço parte do Conseiho Estadual de Acompanhamento e Controle
do FUNDEF, e estamos tirando como tarefa nossa dar uma compreensão
melhor do papel e dos instrumentos de flscalizacao dos Conseihos Locals de
Acompanhamento do FUNDEF. Estamos iniciando o trabalho. No dia 28,
estaremos na região de AraçuaI, Vale do Jequitinhonha, fazendo urn
treinamento dessa natureza corn os Conseiheiros da região. No dia 5, vamos
estar em Paraopeba, na região metropolitana próximo a Sete Lagoas,
discutindo corn os rnecanismos e as possibilidades que os Conselhos Locals
de Acompanharnento tern para garantir que seja, de fato, cumprido pelo
Poder Executivo aquilo Clue está na Iegislacao. Esse principio é urn avanço
extraordjnário que temos de fazer cumprir. E urn ponto fundamental a
mobilizacao como garantia de resultado efetivo de que os recursos cheguem
a sala de aula.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia vai Car uma informacao que não deixa de
ser urn comercial Pode ser encontrado no "hall", próximo a Capela, o livro da
deja Editora intitulado '0 FUNDEF e Seus Pecados Capitais, Análise do

Fundo, Suas lrnplicacoes Positivas e Negativas e Estrategia de Superaçao de
Seus Lirnites", de João Monlevade e Eduardo Ferreira, urn dos expositores
que acabarnos de ouvir.

Já comecarnos a fazer uma propaganda mais caprichada, mOstrando 0
ivro. Mas isso e so para rnodificar urn pouco. Muitos já estào ficando

cansados o que é natural, depois de uma segunda-feira de trabalho. Muita
gente viajou, então sabemos que, a essa hora, muitos já estão precisando
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avaliar outro assunto, para descansar urn poucc.

Está inscrita, para fazer suas consideracöes, Cleudirce Cornélio Camargos.
do SIND-UTE, que ja participou da teleconferéncia, a quem a Presidéncia
passa a palavra pelo prazo de 3 minutos, para a formulaçâo de sua pergunta.

A Sm. Cleudirce Cornélio Camargos - Primeiramente, gostaria de fazer uma
discussãO sobre a participacão dos Conseihos municipais de fiscalizacão.
Como a populacao, em geral, não tern discutido nem acompanhado o
financiamento da educação, fica dificil o Executivo abrir a fiscalizacão para os
Conseihos, ate porque, em nosso Estado, não ha urna cultura de fiscalizacao.
Acredito que esses cursos de inStrurnentalização que estamos fazendo são
exatarnente para tentar ajudar os Conselhos municipais a entender as
finanças pOblicas, principalmente o financiarnento da educacão. Mas sO isso
não é suficiente, porque não basta instrurnentalizar quando não ha vontade
politica, e o Executivo Municipal não apresenta as contas corn transparéncia.
Temos questionado muito que foi urn avanco para o movimento social
organizado colocar o Conselho Fiscalizador do FUNDEF na Lei n° 9.424. Corn
muita tristeza, após quase doiS anos de funcionamento, constatamos Clue flãO
está havendo fiscalizacão, porque o Executivo não abre as contas,
principalmente em nIvel municipal. Em nivel estadual, também ternos
problemas, ja que o Conseiho tern de fiscalizar o que o Executivo Ihe entrega.
Mas não temos nada concreto para ir ate as contas - como as da folha de
pagamento dos trabaihadores na educacão - e verificar se os recursos da
educação estão sendo gastos devidarnente.

Outro ponto que gostaria de questionar, sobre o qual me Iernbrei durante a
fala do João Monlevade, e se o art. 69 da LDB está sendo cumpndo em
Minas Gerais Seria muito born se estivesse. Além de a gestão anterior não
curnprir o art. 69, que é de 10 em 10 dias, Os recursos da educaçao
V inculados, não so os 15%, rnas Os 25%, serem geridos pela Secretaria da
Educacão, ainda houve urn problema, que o Carlos Henrique, na atual gestão,
cOnhece. Os recursos do FUNDEF ficaram no caixa 6nico do Estado de
Minas Gerais, o que é urn absurdo. E corn o uso indevido do dinheiro
Vi ncujado do FUNDEF corn OS recursos da educação. Não sei hoje. Espero
que o Carlos Henrique possa esciarecer tanto aqui quanto aos
tel espectadores se o atual Governo está cumprindo o art. 69 e se o dinheiro
do FUNDEF estO numa conta especifica, no Banco do Brash, como deveria
estar. Muito obrigada.

O Sr. Carlos Henrique Leal Porto - Prirneirarnente, é verdade Clue
encontramos a conta do FUNDEF e a conta do salario-educacao no caixa
unico do Governo. Este ano, conseguimos retirar o salário-educação do caixa
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6nico, a qual está sendo repassado integraimente a Secretaria. Do FUNDEF,
não houve uma insist6ncia major, ate porque o Estado de Minas gasta todo a
FUNDEF corn folha de pagamento.

E o pagarnento, que e feito usualmente entre Os dias 5 e 16, consome todos
as recur-sos. Não adiantaria, então, passar para a Secretaria, e ela devalver
para a Tesouro.

Vocé falou do Conselho, e gostaria de dizer que, da nossa parte, ha todo o
interesse em que a Conselho particpe examinando documentos. Não vejo
dificuldade aiguma em que a Conselho participe não so examinando as
contas, como também as dacumentos. A questão da folha é bastante clara.
Gastamos mars do que toda a arrecadaçao do FUNDEF. Quern dera se nos
sobrasse alguma corsa para a Secretaria administi-ar; infeiizmente, não sobra.

o Sr. Presidente - Pergunta formulada par Márcio Aragao: "0 salário-familia
paga R$0,70 para Os fiihos. Quanta custa a União? Não poderia ser destinado
a educaçao7'. Esta pergunta é dirigida ao Joãa Manlevade.

o Sr. João Monlevade - C salária-familja é urn benefIcio, nâo urn
Foi criado pelo saudoso Senador Franco Montoro, na vigéncia do P00, ha
muitos anos, e era urn sonho de distribuição de renda. Hoje, infelizrnente,
trata-se de uma quantia bastante ridicula, que não dá para comprar nem uma
lata de leite em p6.

Tenho cer-teza de que a que está por trás da pergunta do Márcio é a
seguinte: temos de ter mais fontes de arrecadaçãa de recursos para a
educaçao. Estou entendendo que esse é a verdadeiro esforço que se deve
fazer. Se, por exemplo, todo a dinheiro do FUNDEF vai para a folha hoje, é
sinai de que estamos precisando de mais recursos. E tenho certeza de que
essa seria a pergunta mais importante de vocês, para todos conversarmos
agora.

o Governo Federal tern feito exatamente a contrário. Vocés tinham urn
CMS bastante razoável. Veio a Lei Kandir e desonerou a ICMS de

exportação. Diminuindo a receita geral de ICMS, é clara que dirninuem as
25% da educação. Alguem paderia sugerir que passássernas de 25% para
35%, coma fez Belo Horizonte. Mas, em primeiro lugar, ha a inforrnacão de
que este Estado já gasta mais de 25%, então poderia oficializar em 30%, para
não haver nenhurna tentaçao de diminuir a vinculação. Entretanto, ha rnuitas
outras despesas concomitantes Vocés tern problema de segurança, de
saOde, é preciso investir em infra-estrutura, o ensino superior também está
reclamando recursos.

Gostaria de deixar clara que a discurso do Governo Federal de que as
recursos da educação são suficientes e basta somente gerenciar melhor ou
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não desviar é totalrnente equivacado. Temas, no Brasil, uma dispanibiiidade
de recursos da ordem de R$600,00 par ana, a que significa RS50.00 par mês.
Esse valor equivale a uma mensaiidade ridIcula em uma escola particular de
qualidade. Quero saber se a Pitágoras au a Objetiva aceitam urn aluno
paganda uma mensalidade de R$50,00. Precisamas arrecadar mars, näo
agravando a situacãa da população de menor renda, coma está acontecenda
hoje, mas pracurando tirar da popuiaçãa e das empresas que auferern lucros
marores, inclusive dos Bancos, em que as mineiras são mestres.

0 Sr. Presidente - Temas uma pergunta da 31a Superintendéncia Regional
de Ensino de Paças de Caldas, dirigida ao Carlos Henrique par Terezinha
Silveira, e outra da Cãmara Municipal de Santa Vitória, de Rasilei Damingues,
que e Vereadara. Perceba que as duas, embora sejam de fontes diferentes,
tern a mesma preocupacãa. A Terezinha pergunta: "Coma as Conseihos
padem funcianar de for-ma imparcial. se  seus membros podem ser esca!hidos
peia Prefeito Municipal? Na prática, não funcianam. Ha necessidade de
aparelhar a Tribunal de Contas para controlar as municipias. E possivel
isto?".

A outra também mostra preocupacãa para cam a fiscalizacãa: "A
fiscalizaçãa do FUNDEF cabe primeiramente aos Vereadores. Cancordo. A
Malaria nãa a faz parque está vinculada aa Fader Executivo, e a Minoria nãa
tern acesso a documentacão nem as inforrnaçöes verdadeiras. lnfelizmente,
as Conselhos não funcionam". Percebe-se que as duas perguntas tern fontes
diferentes, mas são semeihantes quanta a preocupacãa par-a cam a controle
e a apiicaçãa dos recursas. Corn a palavra, Carlos Henrique.

C Sr. Carlos Henrique Leal Par-to - As duas concordaram corn a que eu
disse em minha fala: será que a Conselho não é escolhida da mesma far-ma
coma as Vereadores a são? Em muitas municIpios, de fato, ha escoiha
palitica dos Conselhos. Acha que a criacãa do Conselha é realmente urn
avança, parque dá opartunidade de se educar, de que esses Conseihas
participem. Tenha a esperanca de que consigam resultados. rnas é óbvia que
a abrigaçãa prirneira dessa fiscalizaçãa deveria ser dos Vereadores. Se eles,
assim coma a Assembléia, fizessem a papel de controladares e de
fiscalizadores, mesmo parque tern acesso aos documentas, não
precisariamas dos Conseihos. Foi isso que quis dizer. 0 que acontece, na
realidade, e que as Conselhos acabam nãa existindo, porque, em alguns
casas, no estãa preparados. Em outros, são escolhidos politicamente; neste
casa, votam de acordo corn a determinacão dos Prefeitos. Assim, naa temos
a Inspecão devida, coma deveriamos ter, n05 rnunicipias.

0 Sr. Presidente - 0 Deputado Gilmar Machado, embora não tendo sido
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mencionado na pergunta, sente-se a vontade Para responder a ela. Corn a
palavra, a Deputado Gilmar Machado.

0 Deputado Federal Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaria de
aproveitar a oportunidade, já que estamos falando sobre fiscalizacao, Para
dizer que esse e urn dos assuntos que mais nos tern preocupado na Câmara,
coma membro da Comissão de Educaçao: fazer corn que a Tribunal de
Contas tambérn fiscalize. Tenho uma côpia do diário oficial do dia 20/9/99,
segundo a qual o Tribunal de Contas deu 15 dias, que já venceram, e vamos
corneçar a cobrar isso, Para que a MEC corrija as recursos do FUNDEF, que
estão congelados em 315. 0 Tribunal de Contas levantou a questão, e o MEC
tern 15 dras Para Se adequar e tern que cumprir a Lei n o 9.425, que dispoeexatamente sobre o pagamento

Na Comrssao de Educaçao do Congresso, estamos também pedindo que a
Secretaria de Estado se manifeste, exigindo que a MEC curnpra trés questôes
básicas. primeiro, que faça a célculo do total de receitas dividido pelo nümero
de matricu las, a que dará as 427. Segundo, que pague o custo diferenciado,
porque a lei é clara e diz, no seu art. 2 1, que o custo par aluno é diferenciado.
No § 2°, diz que a custo par aluno da 1a a 4a série é diferente do da 5a 8a,
que e diferente dos estabelecjrnentos de ensino especial, que é diferente dos
da zona rural.

Então, o Tribunal de Contas mandou o MEC cumprir a lei. Estamos, agora,
verificando junta ao Tribunal de Contas, porque, se o Ministro não cumprir, de
fato, a legislaçao, vamos interpor urn processo-crime contra ele.

Era o que estévamos precisando 0 Tribunal de Contas, somente ern
setembro, deliberou - apesar de estarmos fazendo reclamaçoes desde 0
inicia do ano -, dando ao MEC 15 dias. 0 prazo ja se esgotou, porque foi no
dia 20/9/99. Agora, estarnos cobrando do Tribunal a resposta do MEC, pois.
se não curnprir, varnos ter que entrar corn urn processo Para canseguir
atender o que a Carlos Henrique colocou não so Para o Estado, rnas tambérn
Para as municipios.

E so isso. Desculpe-me, Presidente.
o Sr. Presidente - A Presidéncia agradece a intervenção do Deputada

Gilrnar Machado. Sabemos que tern conhecirnento do assunto. Gostaria de
passar a palavra ao Carlos Henrique, Para concluir a sua resposta.

o Sr. Carlos Henrique Leal Porto - A pergunta que foi feita e sobre a
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. A lei já exigiu que haja
prestação de contas trimestral por parte do Estado e dos municIpios. Essa
assidurdade as ajuda a ter cuidado corn os gastos.

Na realidade, as Tribunais de Contas náo estâo preparados. 0 nosso
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tarnbérn não está apareihado, apesar de ter avançado rnuito nos ültirnos
anas. reconhecernoS. Mas, par exernplo, tern visitado municipros de dais em
dois anos. Esse perIodo é muito iongo. A inspeção tinha que ser ferta num
espaco de tempo rnais curto. Sabernos que Minas Gerais é urn Estado
imenso, tern 853 municipios, e que fazer inspeção de contas gasta muito
tempo, precisa de muita dedicaçãa.

Imaginern examinar todos as docurnentos de contabilidade em cada
municipia, a que e gasto corn educação, a que é gasto corn FUNDEF, quais
são profissionais de magistério, quais não são, a que está dentro dos 60, a
que está dentro de 40. Realmente a trabalho due tern que ser feito é imenso.

GostarIarnos due a nassa Tribunal de Contas estivesse bern preparado
para fazer esse tipo de inspeçãa, mas, hoje, a cobrança da prestação de
cantas trimestral já melhorou rnuita e ele tern sido bern rigoroso nesse
sentida.

0 Sr. João Batista Viana - A minha questão de ordern é a seguinte: hoje, a
tarde, foram muitas as inscrlçöes, coma agora. Estou percebendo due, se
continuarmos corn uma inscrição e urna resposta, possivelmente não haverá
tempo. Então, queria prapor a V. Exa. que se fizesse urn conjunto de
perguntas Para ser feito urn conjunto de respostas, havendo tempo Para
todos.

0 Sr. Presidente - João Batista, quero fazer-Ihe urn agradecirnentO especial
pela sua inter.'enção, mas - não sei se a senhor já percebeu - estou passando
duas perguntas de cada vez Para cada expositor e, daqui a pauco, corneço a
passar trés, a medida que guardarern sernelhanca.

Agradeço rnuito a sua participacãa. 0 senhor está inscrito pelo Conseiho
Comunitária Popular de Venda Nova. Vou conceder-Ihe a palavra Para que,
no praza maxima de 3 minutos, possa formular a sua pergunta a qualquer de
flOssos expositores e, se necessário, ao Deputado Grlrnar Machado, que está
a disposicaa.

0 Sr. Joãa Batista Viana - Muito obrigado, Exceléncia. A questão que
gostaria de discutir e que vem me preocupando é a seguinte: pela fala do
Prof. Carlos, da UNDIME, vOrios rnunicipios não estão recebendo aportes do
FUNDEF e, segundo consta, ha uma perda de receita, denuncrada pela
Assaciacao Mineira de Municipios, par causa da Lei Kandir, do FEF, da Lei
Robin Hood e outras. A fala do Prof. Carlos também coincide corn outra de
flossas preacupaçOes. Em varios municipios, ha uma ampliação da oferta do
atendimenta escolar sern urn correspondente aporte de recursos. Par
exemplo no caso de Bela Horizonte, foi estendida a educação fundamental
de alto Para nove anas, uma medida importante. Sei que, no caso de Bela
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Horizonte, houve urn aporte do FUNDEF, mas esses recursos nâo estão
suficrentemente acertados para nás, do sistema municipal de educação. Ha
uma ampliaçao da oferta do atendimento escolar. Al está a nossa
preocupacao ha alguns anos estamos corn Os salários contidos.

0 "Estado de Minas' de hoje está falando que 1.200.000 alunos em
murircipios brasieiros estão sendo, de algum modo, impactados corn a
questao da aprovaçao simultánea e das turmas aceleradas A nossa
preocupaçao se resume no seguinte: quern está bancando essa ampliação do
atendimento escolar?

Hoje, debatendo aqur, o Prof. Miguel Arroyo expôs corn muita clareza. e nós
também sornos frontalmente contra a processo de reprovaçao. A nossa
preocupacao e se Os processos pedagogicos ainda não conseguiram surtir a
efeito necessário para remover essa triste história da reprovaçao, ja
decretado a firn da reprovaçao, sera que não são as crianças, as jovens, que
estão tambérn pagando essa ampliação da oferta de atendimento escolar, na
medida em que ha uma possIvel perda da qualidade do ensino? Não são os
profissionars, Os trabalhadores da educação que estão pagando essa oferta
do atendimento escolar? Já ha urn histórico arrocho salarial. Essa é a nossa
preocupacao sabre a qual gostaria que a Dr. João Monlevade e a Prof.
Carlos pudessem comentar.

o Sr. Presidente - A Presidéncia agradece a intervencão do João Batista e
embra que sua sugestâo está sendo acolhida. Antes, estava passando duas
perguntas e agora estou passando quatro para facilitar ainda mais 0
andamento dos trabalhos. Quero, neste instante, conceder a palavra para a
expositor fazer as esclarecimentos soUcitados.

o Sr. Carlos Roberto de Souza - E uma pergunta difIcil. Existem alguns
elementos que carnprovam a tese do Prof. João Batista. No FUNDEF essa
situaçao talvez não seja tao gritante. Aqul em Minas Gerais, por exemplo,
houve uma expansão significativa das rnatrIculas do ensino médio. No
entanto, as turmas do ensino médio tern urn minimo de 45 matrIculas por
turma. Esse aumento de alunos por turma naturalrnente faz corn que haja
uma sobrecarga de trabalho sabre a profissional e, na essénca, a proflssional
estará, de certa mane p ra, respondendo por parte dessa ampliaçao de oferta.

Queria comentar, por outro lado, a questão de Belo Horizonte. Como disse
anteriarmente a meu municipo fol o que mais perdeu no FUNDEF, nessa
primeira rodada. Ternos uma receita predonirnantemente vinculada, de
transferéncia Ja corn Belo Horizonte, aconteceu a cantrário. Belo Horizonte
recebeu urn aparte do FUNDEF da ordem de R$22.000.000,00. Urn
acréscima significativo. Por qué? Porque 63% das receitas de Belo Horizonte
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são receitaS próprias do IPTU, do ISS. ITBI e outras fontes. Coma essas
receitas não são vinculadas, ficaram a parte. So sabre as 37% incidem as
15% do FUNDEF. Por essa razão Belo Horizonte ficou beneficrada.

Na medida em que venha a reforma tributária e esses irnpostos sejam
extintos, sobretudo as prOprios, coma o ISS, IPTU e outros, e crie urn ünico
imposto, coma ha a perspectiva, Bela Horizonte vai levar urn baque mu:to
sério. Se sofrernos urn duro solavanco em Betim, corn a FUNDEF, se vier a
FUNDEF corn a reforma tributária e a imposto Onico, Bela Horizonte vat sofrer
muito. E ai. sirn, não haverá outra alternativa do que redimensionar a rede e
todos os prajetos que estão em andamento. Por issa é que chamo a atenção
para o fato de que é fundamental estarmos tadas atentas, fazendo urna
discussão global e intervindo, sobretudo, nas questöes de despesa e receita
A cornpreensão desses dois elernentos é que vai nos perrnrtir ter uma
intervencão mais justa e de auxilio ao poder pOblico na solução desses
problemas graves.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia vai formular urna das perguntas ao Sr.
João Monlevade, a quem foi pedida que comentasse as consideracOes que a
Sr. Carlos acabou de fazer, parém you aproveitar a ensejo e passar a
pergunta da Sheila, para que passa, de uma sO vez, responder as duas.

0 Sr. João Monievade - A pergunta da Sheila é sabre a questãa das
diflculdades que as Conseihas tern para fazer a acompanhamenta do
FUNDEF e, segundo, a possibilidade de informaçãa e treinamento deles.
Corneçarnos por al. Na realidade, existem, no rneu entendirnenta, duas
ordens de problemas. Urna e que, na origem do prajeto do FUNDEF, do Paulo
Renato, não havia a previsão de conselhos. Os Conseihos apareceram par
pressao da UNDIME. do CONSED, da CNTE, etc., durante a trarnitação. Issa
flcou muito patente quando a Governa Federal cedeu a esse irnperativo
democrãtico, rnas nào o curnpriu. 0 Conseho Federal do FUNDEF, por
decreto, foi desfigurada, pois deveria ter sete membros, urn so do Executivo e
Os outros da sociedade civil, e passou a ter 13 membros, corn o Executivo
ganhando maioria. Hoje, são quatra pessoas do MEC, uma do Ministéria da
Fazenda, outra do Ministério do Planejarnento e autra do Ministério do
Trabalho. Vejarn que ha uma inapeténcia do Governo central quanta a ser
fiscalizado democraticamente, e isso repercute nas esferas estadual e
municipal: quern dá a exemplo, não pode cobrar. Em que pese a
Competéncia das pessoas que presidem a Conseiho Estadual do FUNDEF e
0 municipal, elas são Presidentes dos próprios Governos. Portanto, o
acompanhamento social fica muito fragilizado. Al vern a segunda ordem de
problemas, que já foi colocada por alguém, que é a nossa falta de cultura
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popular de frscalizaçáo, tanto em atitude quanta em competéncia. Vamos dar
urn exempio: nos, que somos da area da universidade e damos aulas nas
licenciaturas e nos cursos de Pedagogia, temos urna disciplina chamada
Estrutura e Funcionamento do Ensino, e nela, explicitamente, está colocado,
como conteido, a financiamento da educaçao. E a coisa mais dificil haver,
nessa disciplina, urn estudo de financiamento. As vezes ate corn desculpas
preconceituosas, dizendo-se que, coma a malaria dos alunos é de mulheres,
e muiher naa gosta de matemática, não se deve falar sabre financiamento. Já
ouvi isso de pessoas bastante influentes. A segunda razão é que existe uma
dificuldade, mesmo. 0 financiamento, no Brash, é tecnicamente uma questaa
dificil, e houve toda uma hhstória de escondimento, que dificulta a fiscalizaçao.
Fortanto, temos que lutar contra todos esses demônios.

Usando da bondade do Presidente, responderei rapidarnente a prirneira
questão. 0 major problema, hoje, da politica educacional é conciliar 0
aumento de dernanda corn a aumento de recursos. Historicamente, houve
urna perda terrivel. Nas décadas de 60 e 70, quando houve uma explosãa de
matriculas no ensina fundamental, as professores primários, que davam aula
num turno e corrigiam as cadernos e preparavam as aulas no outro turno,
passaram a ser professores de dais ou trés turnos, deixanda de ser
professares para serem monitores de livros didáticos. Eles deixaram de ser
garantidores da aprendizagem para serem simplesrnente monitores. Ao invés
de adotarem as livros, foram adotados par eles. E par al vai. Então, ficam
prejudicados os professares e as alunos, porque não houve urn aumento de
recursos proporcional ac, aumento da dernanda. Isso fica mais grave porque
temos urn deficit na educaçaa de jovens e adultos, na defasagem de series e
no ensino superior. Entáo, temos realmente alga terrivel pela frente.

Nao e absurdo algum urn piano nacional de educaçao reivindicar 10% do
FIB. Paises camo a Japão gastararn mais que isso em suas fases de
implantaçao do ensino universal. Não queremos ter, depois, uma despesa
eterna de 10% do PIB. Mas, no momenta, para alavancar qualidade de ensina
e universalizaçao, se naa rearientarmos as gastas para acima dos que estãa
sendo feitos hoje, estaremas realmente caindo nessa armadilha que já foi
denunciada: a quantidade estará cornprometendo nãa so a qualidade coma
também a sanidade, a saüde do professor e do profissional da educaçãa. A
aposentadoria precoce não fai uma brincadeira, mas uma necessidade. Ha 20
anos, 80% dos professor-es, depois de 20 anos de trabalho, mostrarani-Se
quase incapazes de continuar na tarefa, dada a desgaste que tinham. VocéS
sabem disso, porque Minas Gerais e Sâo Paulo clamaram e denunciaram
essa questao.
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0 Sr. Presidente - A Presidência pede descul pas aos participantes par ter

encerrado a recebimenta de perguntas. Amanhã, teremos oportunidade de
dar prosseguimenta. Temos urn limite de resisténcia. Estou participando desta
reunião, mas vocés já participaram da da tarde e vão participar da de arnanhã
tarnbérn. Então, seria prudente que, agora, se limitassem as perguntas as
dessas pessoas que já estão inscritas para faze-las oralmente ou par escrito.
Atendenda a sugestáo do Batista, que foi oportuna, estau passando quatro
perguntas ao Carlos Henrique: uma da Maria Alba, professora da
Universidade Federal de Viçosa. do Departamento de Educacáa, que aborda
a FUNDEF; da Vera Cristina Ribeiro Machado, da Escola Estadual Sandra
Risoleta de Lima; da Geny Sette Bicalha Martins, da 33'Superintendéncia
Regional de Ensino, e do Rômulo Almeida da Silva. da Escola Estadual
Santos Dumont. Fassa as perguntas ao Carlos Henrique, para que possa he-
las e raciocinar, respandendo a cada uma delas.

0 Sr. Carlos Henrique Leal Porto - Lerei as perguntas. Da Vera Cristina:
"Nôs, as primeiros Diretores que recebemos a complexa funcao de
administrar as recursos financeiros da escola, tivemos muita dificuldade,
porque não fomos devidamente orientadas. Não seria importantissima que a
SEE tivesse major empenha em orientar as novas Diretores e membros do
Calegiado para gastar bern e corretamente as recursos financeiros das
escolas?".

Da Geny Sette: "Coma proceder para que haja, de fato, a controle dos
recursos que chegam as escolas? 'Nova' colegiado ou uma 'nova' diretoria?".

Do Rôrnulo Almeida: "Cam a rnunicipalizacâo do ensina fundamental,
algumas escolas estaduais passaram a apresentar apenas a ensina media.
Coma flcarão essas escolas sem a contribuiçáo do FUNDEF para sua
manutencaa, se a ensino media não é financiado?".

Pergunta da Maria Alba: "Pelo que pude perceber, a FUNDEF so fez
redistribuir recursos em Minas, nãa possibilitanda a ampliação das redes
municipais; aa contrário, estimulou muitas escolas municipalizadas a
superlotarem suas salas para aumentar a nOmero de matriculas. Se a
Governo Federal complementasse o FUNDEF, seria possivel que a
mu nicipalizacaa realmente expandisse a ensino fundamental, em termas de
quanticade e qualidade?".

Comecarei respondendo a Oltima pergunta, que está urn pouco assaciada
ao tema anteriarmente mencionado pelas dais debatedores. A medida que se
C31 plia a demanda, coma suportar a atendimento? Náo se trata apenas de
uma questãa de prafessores, de qualidade e de suporte da rede fIsica.
Realmente o Governo Federal, logo apOs a episOdio do FUNDEF, saiu corn a
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campanha Toda Criança na Escola. Alguém perguntou quern pagaria a conta.
A propaganda foi feita para que Os Estados e Os municipios pagassem,
porque são eles que proporcionam o ensino fundamental. 0 mesmo está
ocorrendo corn o ensino médio, quando vem corn a campanha em seu favor.
Os Estados que, a principlo, mais fomentam o ensino médio tern sérias
dificuldades em ampliar as suas redes e o seu quadro. Minas Gerais estâ em
urn mornento critico corn relaçao a suas fmnanças, pois gasta 75% das suas
receitas corn o funcionalismo. E logico que está embutido al o gasto corn Os
inativos. Gostaria de dizer que a Secretária da Educaçao gasta 32 e rnais 3
corn efetivos que chegam aos 45%. Corn relação a questão da administração
dos recursos financeiros, já disse que precisamos de uma interlocuçao rnais
direta entre escola e Secretaria, e ha a Superintendéncia intermediando.
Precisa haver controles rnais rigidos e mais informação. Hoje, a Secretaria
não dispoe de urn sistema de informação. Teremos isso no rnomento em que
meihorarmos a informatizag5o, interligando essas escolas as
Superintendéncias e a Secretaria da Educaçao. Esse é o nosso projeto.
Concordo que ha a necessidade de treinamento e de orientação para o gasto
dos recursos. Sem düvida, precisamos aperfeiçoar isso. Se não tivermos urn
processo de controle funcionando, o treinamento fica dificil. Os recursos já
são tao escassos e, ainda, são desviados das escolas. A Secretaria passa
por extrema dificuldade. Sabernos que Os recursos para as escolas não são
suficientes; entretanto, e o que podemos repassar. Temos lutado para
melhorar essa situacao, que e bastante dificil. Os recursos que vão direto
para a escola são os do salário-educação. Temos tido perdas constantes. Já
estamos trabaihando corn a perda projetada, considerando a queda da
economia e as acöes das empresas: entretanto, no mês de setembro, tivemoS
uma queda, fora da previsão. de 20% e. no més de outubro, uma queda de
30% no salário-educação. Isso é assustador e fora de qualquer controle.

Pergunta do Sr. Rômulo: "Corn a municipalizaçao do ensino fundamental,
algumas escolas estaduais passaram a apresentar apenas o ensino médro".
Corn reiaçao ao ensino médio, realmente é urn absurdo nosso orçamento flãO
contemplar nenhuma fonte de recurso para sustentá-lo.

Não temos nenhuma rubrica orçamentária para a sustentação dessas
escolas. Corrigimos isso e, para o orçamento de 2000, estamos destinando
recursos para a sustentaçao dessas escolas de ensino médio. Em Minas
Gerais, parece-me que temos 99 escolas que nao estão associadas a uma
escola de ensino fundamental. No ano 2000, já teremos o repasse regular de
recursos, cuja fonte é o Tesouro.

0 Sr. Presidente - A Presidência vai conceder a palavra a quatro pessoas
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inscritas para formular perguntas orals. Todas se destinam ao Prof. João
Monlevade. A Presidéncia vai passar a palavra a uma de cada vez, pelo
prazo de 2 minutos. Em primeiro lugar, temos Maria Hilda de Carvaiho. A
Presidéncia pede aos que forem fazer outras perguntas que se mantenham
próximos ao microfone, para ganharmos tempo. Corn a palavra, Maria Hilda.

A Sra. Maria Hilda de Carvaiho - Quero falar em nome do Instituto de
Educação do Estado de Minas Gerais. Fiz referenda ao Prof. João
Monlevade, mas a colocacão vai para toda a Mesa. Queria dar uma nova
direção a esse debate. Na verdade, estamos levantando problemas, mas
deveriamos procurar solucöes mais objetivas. A primeira acao deveria ser a
manifestacão de nosso repidio total ac, Governo Federal, pelo descompasso
entre o discurso e a prática. Em segundo lugar, retomando, inclusive, a
história da educaçäo em Minas Gerais, lembro que ja tivemos a educação
tributária. Sendo assim, é hora de alçarmos uma critica de forma muito direta.
Hole, represento o mapa do Brasil com urn saco sem fundo: temos
privatizaçoes, os servidores recebem corn atraso, sem correçöes, mas pagam
tudo com correcao, etc. 0 ex-Governador Hello Garcia teria dito que as
professoras eram mal casadas, mas quero contraria-lo, dizendo que rnal
casados SO Os maridos das professoras. Nesse sentido, é hora de
lancarmos urn discurso direto contra essa questào financeira. Os conseihos e
colegiados são, muitas vezes, manipulados e a população não tern
esclarecimentos E hora de colocarmos uma proposta, e quero pedir a
concordância da Mesa, no sentido de lançarrnos uma campanha firme de
esdiarecimento a toda a população, inclusive aos candidatos a Prefeito, pois
alguns deles são manipuladores, mas outros chegam a ser manipulados.
Quern está falando aqui e simplesmente a mesma Maria Hilda que pediij urna
slndicância no Instituto de Educacao contra urna ex-Diretora-Geral que,
depois, foi deposta, e esse ato fol publicado no dia 30111/95. No ano seguinte,
no dia 26/1/96, houve a publicação de sua nomeaçao para urn cargo de
confianca do Governo na Secretaria de Adrninistracão. Vejam essa
contradicao em que vivemos. Na época, foi detectado, inclusive, o uso de
verbas püblicas para a compra de pessoas de sua relacao. No entanto, 0

Tribunal de Contas considerava as contas do Estado aprovadas. A proposta é
exatarnente urn enfrentamento da questão. Sou do interior e lembro, ainda, a
miseria de informação existente nesses recantos de Minas Gerais e do Pais.
E. Considerando ..se a mudança de século, minha proposta é endereçarrnos
urn pacote ate o Vaticano. Se o Presidente já esteve por Ia, é necessário que
haja uma benção muito especial para haver uma mudanca nacional. Muito
obrigada (- Palmas.)
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11080 Sr. Presidente - A Presidéncia informa 	 Sra. Lucy que 1090 theConcederá a palavra para formular sua pergunta. Dentro do racocinjoproposto pelo Plenáno de simplifjcar a funcionamento dos trabaihos, quando
houver mais de uma pessoa inscrita para fazer perguntas a urn dos
expositor-es a Presidéncia aprovejtará a ensejo para ouvir todos, antes de
conceder a palavra ao orador. Sendo assim, ouvirernos mais trés pessoas
que querem formular perguntas ao Sr. Joo Monlevade para depois
conceder-the a prazo para as respostas

Está inscrita, para fazer sua pergunta, a Sra. Lavinia Rosa Rodrigues, do
Sindicado dos Docentes da UEMG. A Presidéncia vai passar-Ihe a palavra,
pelo prazo de 2 minutos, para sua pergunta.

A Sra. Lavinia Rosa Rodrigues - Minha pergunta é dirigida ao Sr. Joäa
Monlevade Gostaria que a senhor nos praporcionasse urn exercIcio mental
no sentido de campreendermos a que e a financiamenta da educaçao,
principalmente no que tange aos recursos vinculados ao FUNDEF. Existe a
prevlsao de que uma percentagem desses recursos vinculados deva ser
aplicada na quahficaçao e na melhorja do trabatho do docente. Crelo que se
encontra descarrithada a lOgica que intitula este seminário: Canstruindo a
Politica de Educaçao Püblica em Minas Gerais. Näo é uma cantradiçao não
se estar discutindo a instItuico formadora desses profjssjonajs a
universidade e, pri ncipairnente, as universidades do Estado de Minas, no
caso a UNIMONTES e a UEMG? Deixo aqul uma cobrança ao Legislativo,
aos proponentes deste seminar-jo nâo ficaria bern mais em conta garantir a
formaçao desses profissionais, através de uma instituiçao piblica financiada
pelo Estado? A prapósrto vrvenciamos uma situacão estranha, em Minas
Gerais de uma dotacao minima para nassas universidades e eu, coma
professora da Universidade do Estado de Minas Gerais, estou fazendo pane
de urn movimento para a lancamento de urn forum permanente em defesa da
UEMG e, desde ja, convido as presentes a participarem dessa atividade, que
se darO aqui, na sala de lrnprensa dia 20, as 14h3Ornjn Obrigada

0 Sr. Presidente - A Presidéncia anatou a pergunta formutada pela Sra.
Lavinia. Aqui, também encontra-se inscrito a Sr. Ricardo, de Cataguases,
para fazer sua pergunta. Corn a palavra, a Sr. Ricardo.

0 Sr. Ricardo - C Sr. João Monlevade em sua fala, abordau a assunto da
coiaboracão forçada. Gastarra que ele falasse urn pouco mais sabre esse
sistema de colaboracao porque acho que está havendo urn grande engano na
discussao de munrcipalizacao ao inves de discutirem a sisterna de
cotaboracao Acho que pode ate ser uma questao de semántica e as tratados
istónicos referentes ao que quer dizer uma palavra, tenharn sido rompidos. A
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LDB é bern clara, e ainda flO vi a palavra municipalizacão. E as pessoas
sistem em dizer que isso é uma lei. Sabemos que esse sistema de

colaboracãa pode se dar de outras farmas, através de outras aspectas,
inclusive mais dernocráticos, e nào dessa for-ma perversa, coma a senhor
mesmo colocau.

Gostaria de aproveitar- a oportunidade par-a dizer ao Carlos Roberta que a
Gayer-no de Minas tern que cobrar do Governa Federal aquilo que ele própr-ia
legislau. Mas, nosso Governo, par-a fazer issa, precisa cumprir tudo aquila a
que se propos. C Governo de Minas não é uma pessoa. As pessoas passam,
e a instituicão Estado de Minas permanece.

Entäo, existe urn campromisso do Estada corn tada a papulacàa, não sO
corn aquelas pessoas que votararn em determinado governador. Acantece
que a Gayer-no assinou urn acorda corn as municipias, essa tal
municipalizaço, e agora diz que naa vai assumir mais a respansabilidade
sabre aquilo que assinau. Esto dizenda que as trabaihadores na educação,
que foram para as escolas rnunicipalizadas, tern ate a dia 31 par-a arr-anjar urn
lugar-. E näo e assim que se trabaiha qualidade no Estada de Minas nem em
nenhuma rede do nosso Pals. Queremas que essas pessoas que trabalham,
que gar-antem a qualidade da educacão, tenham as seus direitas
preservados.

Para finalizar-, gastaria de dizer- que temas de ter- muito cuidado corn a
expr-essãa "inativas". Nãa pademos nos esquecer de que hoje estamas aqur,
pensando, falando, discutinda, gr-aças a outr-as pessaas que nos deram
infarmacao. E, mais ainda, não podemas esquecer que urn dia estaremos
fazenda pane desse grupo de inativos. Muito abr-rgada. (- Palmas.)

0 Sr. Presidente - Cam a palavra, a Delegada da Regional Norte, Maria
Leda Marques, que gostaria de fazer a seu questionamento ao Sr. João
Monlevade e ao Sr. Carlos Roberto.
- A Sr-a. Maria Leda Marques - Pensei que tivesse sido esquecida. Meu name
e Maria Leda, estau aqui coma Delegada Regional, rnas também sou Dir-etor-a
de escola. As per-guntas que far-ia aa Prof. João Monlevade já foram
respond idas pela Carlos Henrique Leal.

Gastaria de fazer uma sugestäo ao Carlos. Par- vOrias vezes, a
Su bsecretOnio falou em controle, cam relaçao as escotas, e creia que naa fica
bern a urn gayer-no democr-ática falar- em controle, mas em assessor-ia,
acom panhamento anientacão. Em nossa escola, par- exemplo, já existern
tOdos as camputadar-es necessOnios par-a que a Secretaria nos autar-ize a
estar ligados 0 Inter-net. Corn a rnáxima prazer-, colocar-emas as dados da
escala ao inteiro dispor- da Secr-etar-ia. Alias, 6 a segunda maror- escala do
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1110Estado, a Escola Plinio Ribeiro que tern mais de 60 turmas so de ensino
rnédio. Essa era a pergunta quo ia fazer, porque me considero, hoje, uma
pessoa murto es pecial - no prOxrmo ano, não estarej na direçao da escola -,
porque consegurmos, nâo apenas eu, mas o colegiado e todos da escola,
administrar uma escola grande sem dinheiro nenhum. Isso é incrIvel, e
fantástjco Pelo menos, aprendj a fazer isso. E corn transparéncia

Quanto a quota estadual do salario-educacao quena pedir algunsesciarecirnentos Sabemos que a QESE existe Para fazer a manutencao do
ensino - no caso, recebemos pare o ensino fundamental - e sempre
acreditamos que fosse Para a qualidade do ensino, mas, recentemente, estO
sendo cobrado das escolas que essa verba seja usada Para pagar contas de
Ogua e de Iuz. Quero crer que isso seja uma cobrança errada, porque parece
mars correto que o dinheiro Para pagamento dessas contas saia da Fonte 30,
e não da QESE, que é Para manutencao meihoria e acompanhamento .senào, flossos alunos vao ter água e luz, mas sem nada na escola.

Quero também informer ao SecretOrio, de pOblico - já que nossa
ad minrstraçao é transparente -, que, no ano de 1999, não pagamos urn
centavo de conta de Iuz e de água. Estou aguardando que a CEMIG corte o
nosso forneciniento de Juz. Quero ver se tern coragem de fazer isso. 0
colegiado Jamais autorizou que essa verba fosse Para essa finalidade.

A outra pergunta que teria é sobre o ensino infantjj: como fica, a quantas
anda o financiamento do ensino infantil? Muito obrigada.

o Sr. Presidente - A Presidéncia esciarece a Maria Leda que não ficou
esquecida. Tanto não frcou, que permitjmos a ela, além dos 2 minutos, que
fizesse uso da palavra por mais alguns instantes.

Passo, neste Instante, quatro perguntas dirigidas ao Prof. João Monlevade,
Para que posse responder a elas. E claro que alguma coisa poderá não
entender, porque a minha letra näo é fäcrl de ser entendida.

o Sr. João Monlevade - 0 tempo é limitado Vou tentar responder, primeiro,
o pergunta da Maria Hilda. Realmente num debate como este, ficamos mais
ou menos divrdrdos entre dragnOsticos principios, mas penso que fui o mais
objetivo possivel propondo o FUNDEB. For ótimo perguntar-me sobre a
proposta do FUNDEB, porque não é proposta so Para o Governo Federal.
Nasceu no Conselho Nacional de Educaçao e no PT, em nIvel federal. Mas a
atual Iegislacao permite que, em regime de colaboracao a Assembléja
Legislative possa fazer uma ampliacao do FUNDEF Para o FUNDEB. NOo hO
nada contra. NOo exrste nenhuma restricOo a quo o Governo Estadual e 

OsGovernos Munrcipais em regime de colaboracao arquitetern urn FUNDEB
Para Mines Gerais, E claro que sem recursos federais suplemontares porque

in

al hO necessidade do Governo Federal.
Lavinia, gostaria do aproveitar a sua pergunta, prirnerro pare concordar

perfeitamente que a questão da qualidade da educação pUblica passa demais
pela formacOo, e não por qualquer formacOo. Passa por uma formação do
qualidade e, so possivel, por instituiçOos pOblicas que se comprometam
tambérn corn a universalidade do acesso de toda a populacOo do Estado.

Entretanto, tenho urn pouco de receio de fazer uma injuncão, mars
formaçOo, portanto, mais qualidade do ensino la, na Ponta. E não é bern
assim. 0 que tern acontecido, Lavinia, é que, se temos urna formacão boa,
mas nOo darnos condiçoes de trabaiho Para o profissional, sabe 0 que vai
acontecer? 0 João Monlevade, quo se julga ate urn educador razoOvel,
trabalhou 28 anos na educação bOsica, mas, urn dia, val Para a universidade,
onde pode ganhar R$3,000,00, em vez de RS500,00 na educacão bOsica.
Portanto, se nOo temos salOrios dignos, so nOo temos condiçöes materials do
trabalho, principalmente condiçOos de jornada, jornada corn horas-atrvrdades,
corn trabaiho coletivo, corn projeto pedagdgico, coisa em quo vocês, em
Mines dão show", em rnuitos locais. Identifiquoi-me corn a garra da Leda
quando falou em trabaihar na transparéncia do nada, na total falta do
recursos. Portanto, chamo a atençOo Para essa questOo. A formação não é o
i:inico insumo que pode garantrr a qualidade do ensino.

Ricardo, a sue colaboração foi ótirna. Sabe o quo falava de
municipalizaçao? A Lei n° 5.692, em seu art. 58. E o SecrotOrro da EducacOo,
Prof. Murilio Hingel, foi urn dos chefes do Pro-Munrclpio, do Ministérro da
Educaçao, na década do 70. Na vigência dessa lei, a municrpalização era
uma politica. So que agora, ao arquitetar o FUNDEF, não existe indução legal
a municipalizaçOo. Polo contrário, em alguns Estados, estO havendo mais
matriculas estaduals, corno é o caso do Alagoas. A Maria Tereza nOo estO
aqui, mas la estO havendo aumento do matriculas. Entrotanto, as poilticas do
MEC é que induzem 0 municipalizacOo. Por exemplo, no caso da Bahia, o
Heratdo Tinoco, SecretOrio, teve o desplante de dizor quo vai passar todo 0

ensino fundamental pare Os municipios.
Fiquel pensando corno vai fazor corn o IPVA e corn o ITCD, tendo que

gastar 15% no ensino fundamental. Existern contradrçôos. Portanto, essa
colaboraçao forçada, forrnatada polo FUNDEF, infolizrnento estO trabaihando
Para uma municipa!izacOo, que não é urn mel em si mesma. 0 grando
problema é quo temos uma FoderaçOo, e o dover do Estado so distriburu
entre a UniOo, o Estado e o municlpio. Todas as vezes que urn desses entos
se sonto sobrecarregado, quer se livrar. Al, a corda cal pare o lado rnais
fraco, quo, diga-so do passagem, no fim, é o contribuinte, quo, daqur a pouco
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preclsará matricular a filha na escola infantil particular, porque não tern oferta
na püblica.

Concordo que precisamos ter muito cuidado ao nos referir ao inativo, que, e
ábvio, não representa despesa de rnanutençao nem de desenvolvimenta do
ensino. Vocé disse que urn dia seremos inativos; não urn dia. Graças a Deus,
serão rnuitos anos. Espero que, depois de aposentado, dé trabalho a esta
Nação por, pelo menos, 30 anos. Não quero chegar a dade do Barbosa Lima
Sobrinho, mas...

Finalmente, Leda acabou fazendo urna pergunta sabre a educacão infantil,
corn cuja resposta acho que passo contribuir. Hoje, a educaçao infantil está
relegada a urna espécie de limbo. Teoricamente, 10% dos recursos
municipais seriam para a educaçao infantil. Entretanto, a maior parte dos
municIpios ja gasta esse dinheiro corn o ensino fundamental. E, se não gasta,
ha toda a educação de jovens e adultos para atender prioritariamente. Hoje,
existe uma grande discussão sobre a charnado financiamento conjunto ou
setorial. Vejam bern, e ensino fundamental e ensina media, mas tarnbém
educaçao infantil. Al entra a obrigação da saide, do bem-estar social, do
Ministério da Justiça, corn a Conselho Tutelar, corn a Fundo da Criança e do
Adolescente. Em outras palavras, em nosso entendimento, não é necessário
criarmos outro fundo para a educaçao infantil, tirando dinheiro da educacào,
que é pouco, mas termos urn instrumento de captaçäo e coordenacao dos
recursos, tarefa dos legisladores, tanto em nivel estadual, quanta,
principalmente, em nivel municipal. A diferença é que a ensino fundamental já
é obrigatório. A tendéncia é que o media seja. Já na educaçâo infantil, 05 paiS
tern a liberdade de matricular ou nào. Al existem controvérsias e teorias
diferenciadas que vamos respeitar. 0 "Premiere", muito inteligentemente,
afirma que a educaçâo infantil não é uma demanda patencial obrigatória, rnas
uma demanda rnanifesta, urna demanda dependente da vontade e da opção
dos pals. Em outras palavras, temos de evoluir para uma educaçao básica de
qualidade, a mais universal possIvel, sempre corn a reserva de educacãa
infantil, que navega em urn mar de opçôes.

Pergunto ao nobre Deputado se esta é a iltirna oportunidade de usarmas a
palavra.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia informa nâo so a este ilustre expositor
coma ao Plenário que este SerninOrio estava previsto para se encerrar as 22
horas. No entanto, em respeito ao grande nUmero de pessoas ainda inscritaS
para fazer usa dos micrafones, esta reunião fica prorrogada par mais 30
minutos, quando as pessoas inscritas poderOo formular suas perguntas pelo
microfone, e as expositores estaráo aqui para a elas responder.
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Pergunta de Jacamar Antunes BrOulio, do S!ND-UTE de Caratinga: "Coma

o senhar afirrnou que o dinheira do FUNDEF não cobre a folha de pagamento
do rnagistério, gastaria de saber qual a parcentagem que se gasta corn ativos
e inativos".

A pergunta foi formulada aa Prof. Carlos Henrique, a quem a Presidéncia
concede a palavra para a res pasta.

A Sra. Maria Hilda de Carvalho - Sr. Presidente, a senhor me permite uma
intervenção, voltando a pergunta que fiz ao Prof. Monlevade, cam relacao a
resposta que ele deu?

o Sr. Presidente - Vou permitir daqui a pouco. Agora concedi a palavra
Prof. Carlos Henrique, que fara usa da palavra neste instante.

o Sr. Carlos Henrique Leal Porto - Realmente, as recursas do FUNDEF que
o Governo do Estado de Minas recebe não cobrem a tatalidade da folha de
pagamento. 0 Tesouro colaca mais recursos, para que a folha seja fechada
més a més. Atualmente, temos 1/3 dos servidores aposentados pesando no
total da folha, ou seja, a quantitativo hoje representa 1/3 do total da foiha paga
aas servidores.

Eu gastaria de fazer duas afirrnacOes. Quanta a questão da QESE,
utilizávamos a salario-educacao para manutençãa das escolas, porque vocês
já estavam, desde julho do ano passado, sem urn centavo na escola,
dependendo de recursos do Tesouro. Se nOo fizéssemos isso, vocés
continuariam sem recursos, tal a dificuldade de se buscar recursos do
Tesauro. Corn isso, canseguimos apartar R$34.000.000,00, que foram
distribuldos as nossas escolas. Se isso naa fosse feito, cam certeza as
diflculdacjes que vocês tern hoje seriam maiores. Concordo que, se
pudéssemos destinar as recursos do salário-educação a qualificaçao, seria
meihor. Mas, infelizmente, nãa dispamas de meios para isso.

Em Segundo lugar, queria te dizer que trabaiho na Subsecretaria de
Ad ministracaa do sistema de ensina, e a controle é urn instrumento essencial
para a adrninistrador. Administrar sem contrale não é administrar. Podemos
controlar a q uila que é bem-feito e também o que e malfeito. Ao usar a termo
Cafltrale , nãa quis dizer que estamos controlanda no sentido de sO estar
fiscalizando. Nãa e isso; precisamos ter a contrale. Sem a controle, nãa ha
adm inistracao nào ha gerenciamento. Acho que a controle é a instrumento
mais per-feito de gestOa para a trabalho da atividade-melo. 0 meu colega está
comp lementando em born momenta: não controlamas as pessoas, mas Os
recursos

Eu gastaria de fazer urn esciarecimento ao Ricardo, de Cataguases, porque
ele fez urna afirmaçao que nós, da Secretaria, desconhecemos: que OS

A



1115
Mundial, estaremos nos subrnetendo, assim corno a nossa economia está
submetida ao FM!. Obrigada.

0 Sr. João Monlevade - Está parecendo urna banca de defesa de
doutorado, não e? Mas a questão é muito séria. Primeiro, faco urn
esciarecimento. A conferéncia de John Thien(?), acho que é a que você se
referiu, não está necessariamente ligada ao Banco Mundial. Ele foi urna
engrenagem posteriormente usada Para viabilizar o desenvolvirnento de
algumas politicas.

A minha opunião, que não é a da maioria dos Conseiheiros do Conseiho
Nacional de Educação, mas muito semelhante a do Prof. Jamil Cury, por
exemplo, e a da Profa. Edila(?) Scares, que já foi Presidente da UNDIME, é a
de que teriamos que trabalhar o máximo possIvel a nossa educacáo pib!ica.
a nossa saUde e outras politicas soccais, independentemente de empréstimos
internacionais. Os empréstimos tern dois problemas. Primeiro, nunca são
concedidos sem uma carta de intençöes, o que lumita a nossa autonomia.
Segundo, todo empréstimo bancário acaba gerando mais lucro Para o Banco
do que para quem o toma. Para dar urn exemplo, os ültimos projetos do
Ministério, financiados tanto pelo BID quanto pelo BIRD, tern cláusulas que
estabelecern que paguemos antecipadamente Os juros de recursos que ainda
nem foram recebidos. São colocados a disposição, mas, as vezes, não
podemos gasta-los, por algum tipo de exigéncia, como a contrapartida de urn
Estado ou do Ministério do Trabalho ou da Educacào, que não estão
v iabilizados. E entramos corn o pagarnento de juros, que estão elevando a
nossa divida externa e interna.

Portanto, não tenho dãvida nenhuma em me alinhar corn aqueles que
pregam uma independéncia major. As vezes, as pessoas perguntam: "Joâo,
VOCé é a favor do cancelarnento da dIvida?". Respondo que, antes de mais
nada, sou a favor de não contrair divida. Entretanto, quero fazer uma
ressalva. Na sua colocacão, ficou parecendo que os PCNs são impositivos.
Nao são. Sim, sei que não são impositivos, entre aspas, uma vez que ha 600
Mil exemplares que estão vinculados a avatiação do SAED, etc.

Entretanto, conhecernos Estados e municipios que, bravamente, estão
tendo suas próprias propostas. Belo Horizonte é urn deles e já tern essa
tradicão. Portanto, não h6 necessidade legal nem politica de subserviência
aos PCNS Digase de passagem, alguns são bastante interessantes, mas
outros, como o de lingua estrangeira, são urn escãndalo. Para mim, é urn
escânda!o urna autoridade do MEC afirmar que a lingua estrangeira, no
ensino fundamental, serve somente Para ensinar os rudimentos da escrita.
Sabemos que existe todo urn conluio para que a escola pCiblica seja
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Sejdores em adjunçao nos municipios a pair de 
10 de janejro terão debuscar outro dest,no Isso nao é verdade 0 que a 

Secretaria quer discutjr,corn respejto a adjunçao, é a parceria corn Os municjpjos A discussão é entre
O Governo do Estado e o do m unicipjo Não estamos q ueren0 que oProfessor que fez concurso Para urna 

lrn unicipjo Isso 	 ocaljdade se transfira Para outronâo existe A Secretaria luta corn grande dificuldade ela querque seus Servidores trabaihern Para o Estado 
Temos mais de 15 muad

juncoes Acabej de dizer que o Estado de Minas gasta 75% das suas
recejtas corn funcionalisrno Vocés véem o grau de dificuldade de pagar afolha, e é lógico que o Estado gostaria de que todos Os seus servidorestrabalhassem Para ele mesmo 0 que a 

Secretarja da Educaçao quer é queOs 
Servidores do Estado que estao em adjungao aos municipios havendo

vaga para que eles trabalhern numa escola do Estado trabalhern 
Para 0

Estado Näo h
avendo vaga Para que eles trabaihem nurna escola do Estadoé !ógico que terä de haver a adjunçao M's esse é urn acordo 

d ecorrente da
parceria entre o Estado e o m unicipjo Náo ha a determ j nagao de que se deva
mudar e procurar outro caminho corno foj dito aquj.o Sr. Presidente - A Presidéncia inforrna a Maria Hilda que ela já estánovarnente inscrita Para, após a pergunta dos que já estavam previamenteinscritos comentar a resposta que o Prof. João 

Monlevade deu a suapergunta
Neste momento a Pre

sid6ncia passa a palavra a Lucj Imaculada Alves daEscoja Municipal Luiz Gatti, que gostarja de fazer urna perguntaA Sra. Luci I
maculada Alves - Boa-nojte Gostaria de dizer ao Prof JoãoMonlevade que, em 1991, na 

conferéncia da Tai lândia o Banco Mundjalestabeg eceu para Os paIses SubdesenvolvidoS corn major Populaçao corno oBr
asil e a India, e tornou a reiterar em Nova Déij, uma 

proposta de cinco jtens,
que foram Contemplados na LDB.

Esses itens são curriculo formaço do professor, avaliaçao Ijvro djdtjo e
va!

orizaçao do rnagisterjo Através desses cjnco itens, 
passou a exercer urncontrole rnu,to grande Para que 

aumentássemos a nossarnodo que nos tornássemos compet:tivos 	 posicão no IDH, de
atrajndo o mercado internacionalGostaria que nos dissesse corn pureza de alma, qual é o controje que 

0Banco Mundjal tern sobre as po!itucas pUblicas 
nacjonajs Vernos que urngrupo de elejtos especlalistas fez Os PCNs, impondo ao Brasil o seu modo deD

ensar, fazendo corn que todas as gest(5es 
democrátjcas e trabalhos)edagog;cos dos Estados fossem por água abaixo Todos 

Os Estados
ambern suc

umbiram na avaluacao do ENEM e a outras manejras de avaliar.ostarja então de saber ate quando recebendo o d inhejro do Banco
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declarada incapaz de ensinar itngua estrangeira, quando sabemos que é
perfeitarnente capaz disso.

Espero que a minha resposta tenha, pelo menos, contribuldo para uma
ref]exão e animado as pessoas que tern propostas a fazer, 0 que disse o
Apóstolo Paulo: experimente de tudo; o que for born, você assume; o que for
ruim, se ajeita, no uso da liberdade que está estampada na bandeira de Minas
Gerais.

o Sr. Edson de Paula - A esta aitura do campeonato, mesmo corn o
Pienário bern esvaziado, achei que não poderia deixar passar a oportunidade
de registrar dois pontos fundamentais neste seminário.

Primeirarnente, não dã para debater financiamento de educaçao descolado
da drscussão sobre orçamento püblico. E fundamental que discutarnos e
compreendamos o orcamento pOblico, para que possamos situar a questão
do financiamento da educação, haja vista que, por diversas vezes - é
propaganda oficial -, o Estado diz que está gastando muito mais do que
arrecada, quando sabemos que isso é urna inverdade.

A União arrecada muito mais do que gasta, corno o Estado. 0 rneu
rnunicIpio arrecada muito mais do que gasta. Quando se coloca a parcela de
pagamento de serviços da divida, e que começa a aparecer o deficit. Então,
não é possIvel discutirmos efetivamente a questäo do FUNDEF ou do
financiamento da educação sern tocar necessariamente nesse ponto.

Outra questão é a forma como se dá a contabilidade do FUNDEF em Minas.
Já fiz essa denüncia no seminário regional e, nesta Casa, corn a presença de
Deputados, devemos repeti-la. 0 Tribunal de Contas do Estado obriga os
municipios e o Estado a contabilizar duas vezes o dinherro do FUNDEF, o
que mascara os gastos corn educaçao. Corn certeza, o Governo anterior,
que, por diversas vezes, alardeou grandes gastos corn educacão, deve ter
usado também desse expediente, ou seja, o FUNDEF entrando e saindo duas
vezes na contabilidade dos municipios.

Tenho conhecimento disso, porque perguntel a alguns Secretários da
Educaçao, que disserarn que, apesar de ter a sua contabilidade, são
obrigados a fazer isso por imposição do Tribunal de Contas do Estado. 0 meu
municlpio, por exemplo, gasta efetivamente corn educaçao R$13.000.000,00,
rnas tern que contabilizar R$18.000.000,00, porque o dinheiro do FUNDEF
tern que entrar e sair duas vezes. Ao entrar e sair duas vezes, zera, rnas,
quando se calcula o percentual gasto corn educacão, esse é jogado pam
cima.

A exemplo do que citel, urn municipio que gasta R$30.000,00 e arrecada
R$100.000,00, se o FUNDEF for de R$10.000,00, contabilizado duas vezes,
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passa a gastar RS40.000,00 corn educação e a arrecadar RS110.000,00. Ora,
RS30.000,00 em RS100.000,00 é 30%, rnas R$40.000.00 é rnuito mais que
30% de R$110.000,00.

Então, essa forma de contabilizar falseia e mascara os gastos corn
educacão. Quero saber corno o Estado está vendo isso e como tern feito esse
controle no piano estadual, já que os municipios são obrigados a mascarar a
sua contabilidade.

0 Sr. Presidente - A Presidência agradece a participacão do Sr. Edson. Já
anotamos as perguntas para o Prof. Carlos Henrique responder.

Aproveitando o ensejo, a Sra. Norma de Alrneida está inscrita para fazer
sua pergunta ao Prof. Carlos Henrique. Pedimos que a faca neste rnomento.

A Sra. Norma de Alrneida - Na prirneira pergunta, eu jã fui conternpiada. E
corn relacão a quota do salário-educacão. Estamos vivendo os mesmos
problemas. Estarnos sofrendo urn desfalque. Acho que 0 Governo do Estado
tern cornprornisso corn a educacäo em Minas e tern que rever isso. Quantas
vezes nos, educadores, já estivernos nesta Casa e quantas vezes virnos as
nobres Deputados definindo nosso salário e tirando nossas conquistas? Hoje
temos esse espaco, e acho muito importante essa discussão.

A segunda questao que quero colocar, que acho fundamental, é sobre as
Tribunais. No mornento em que começamos a discutir 0 que trariamos para
este seminário, os professores colocararn a seguinte preocupacão: se a
FUNDEF e um órgão que define essas verbas, para onde vai esse dinheiro,
por onde passa esse dinheiro, é o Tribunal de Contas que define. A pergunta
coiocada é a seguinte: quem elege o Presidente do Tribunal de Contas?
Geralmente é colocado pelos governantes. Al vem a questão da
desconfiança. Quando falamos em FUNDEF, é fundamental que seja ferta
essa discussão. Conhecemos a realidade da escola, das cornunidades. Faria,
então, essa pergunta para a Carlos Henrique.

Quero saber tarnbérn sobre a verba do FUNDEF, corn relaçao ao ensino
fundamental. Ternos, na escola, o desplante de a verba set dada para o
ensino fundamental, e, na hora da rnerenda escolar, os alunos do ensino
médio ficam olhando ou as serventes fazem a caridade de colocar urn pouco
mais de água para dividir a sopa. Não é a questão de criar mais fundos, é
ampliar as verbas. Varnos socializar essas verbas na escola.

0 Sr. Carlos Henrique Leal Porto - Respondenda prirneiramente ao Edson,
o próprio Tribunal de Contas reconhece que, para as cálculos de aplrcacão
dos recursos, deve ser deduzida aquela parcela do FUNDEF, para que não
incida duas vezes. Contabilrnente faz sentido, porque a municIplo e a Estado
recebem a totaiidade das receitas, destinam 15% para a FUNDEF e depois
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arrecadarn novamente desse FUNDEF. Para efeito de cálculo da aplicação, o
subvalor tern que ser deduzido, senão acontecerja como vocé mesmo citou,
estaria mascarando Os nümeros relativos ao gasto. 0 próprio Tribunal já se
manifestou a respeito.

Quanto a colocaçao da Norma, ela faz urn depoimento contestando urn
pouco a vandade da representacao dos Conseiheiros do Tribunal para
fiscalizar Os municipios, ja que são colocados politicamente. Na realidade,
entendo que a obrigacão primeira näo é do Tribunal, é do Legislativo. E das
Cãmaras Municipais e do Legislativo Estadual. Essa é a primeira fiscalizaçao.
A fiscalizaçao, o controle. a avaliação tern que ser feitas no municipio, corn
quern está próximo, corn quem foi eleito para esse fim. 0 Tribunal tern uma
função formal de exam mar as contas, de examinar os docurnentos e emitir urn
parecer, que é encaminhado ao Ministérjo Ptiblico. Quem vai julgar as contas
não e o Tribunal, é o Ministérmo Püblico.

A outra questão que vocé coloca, a da merenda, é dificil. Vocé sabe que a
merenda é recurso de programas sociais do Governo Federal. e nos
recebemos a merenda realmente para o ensino fundamental E duro, a
própria Secretaria tern trabaihado para que mude, para que possamos dar
alirnentacao também ao ensino médio, mas, infelizmente, os recursos sáo
escassos. Hoje são R$O,13. Ha quatro anos, eram US$013. Estamos
estacionados nesses R$0,13, mas agora é o real.

Realmente é urn valor muito pequeno para a merenda do ensino
fundamental, ainda mais, como vocé mesmo disse, tendo que estender a
merenda também aos alunos do ensino medic. A Secretaria tern se
mobilizado junto ao CONSED e ao Governo Federal, para atender tambérn a
clientela do ensino médio, que, na maioria das vezes, precisa ate mais,
porque o aluno trabalha o dia inteiro e vai estudar a noite, corn fome. Ainda ha
esse problerna que vocé citou, quando temos uma escola corn ensino
fundamental e medic. Como varnos diferenciar as crianças que estão Ia
dentro? E muito dificil. Volto a frisar que os recursos vém do FINSOCIAL, urn
programa social do Governo Federal, e vérn apenas para a rnerenda do
ensino fundamental.

0 Sr. Waldir Araüjo - Gostaria de usar meu tempo para dizer que a
qualidade que devenios discutir foi implantada em Minas Gerais pela famIlia
Mares Guia. principairnente Ainda hoje, o Governo do Estado não disse
coma será feita a questão da fábrica de nümeros, principalmente a aprovação
que está sendo feita, embora tenhamos discutido que também não sou a
favor da reprovaçao, da maneira como é colocada. Mas, do jeito como está
sendo feita pelo Estado, corremos o risco de ernpurrar o aluno da classe
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trabalhadora para a aprovacão em massa.

Minhas perguntas são para Os trés debatedores, uma para cada urn. A
questão da construção de escolas, principalmente de 2° grau e de ensino
médio, pergunto para a Carlos Henrique. Esse dinheiro está previsto nos
recursos da educação ou tern que estar vinculado tão-somente ao orçamento
do Estado? A verba é a mesma? 0 dinheiro para construir escolas de 2° grau,
ternos visto que é urn dos problemas que aparecerão no orçarnento
participativo, deve estar sendo discutido ate o dia 24.

Discutimos que o aluno vale dinheiro, que a educação tern urn custo. Os
municipios, na verdade, estão corn a responsabilidade, e alguns resolverarn
correr dela, como e a caso de Uberlãndia. 0 Municipio de Uberlãndia tinha
uma educacão de 0 a 6 anos corn excelente atendirnento, e hoje a Prefeito
resolveu correr dessa responsabilidade, ou seja, resolveu se enclausurar
sornente na verba do FUNDEF, que é de 1 a 8' série. Quero perguntar qual é
a contribuiçao que deve ser feita para que a FUNDEB. João Monlevade,
possa sair do papel - pals é uma proposta do PT e foi gerada também no
ONE - e melhorar a qualidade da educaçao?

Para a companheiro de Betim. Carlos Henrique, a pergunta é sabre a
questão dos munici pios. Como eles podem resolver ou arnenizar a
atendirnento da educação infantil, jã que muitos estão correndo dessa
responsabilidade?

Existe tarnbém a questão das irregularidades do FUNDEF, que temos
flotado em alguns rnunicipros. Além dos alunos fantasrnas, temos tambérn as
Prefeitos que não estão pagando as trabalhadores da educacão. A verba do
FUNDEF esta chegando, rnas isso flão está ocorrendo. 0 que fazer nesse
caso?

0 Sr. Carlos Henrique Leal Porto - A pergunta foi sobre recursos para a
construcao de escolas do ensino medic, recursos vinculados, sim, na
Vinculacao constitucional. mas próprios do Tesouro, colocados no orçamento.

0 Sr. Carlos Roberto de Souza - Os municipios amenizararn a questão da
educacao infantil.

A UNDIME participou de urn fárum da Secretaria e fez urn conjunto de
propostas Entre elas, está utilizar esses professores do Estado em adjuncão,
que estão nos municipios, para ofertar educacão infantil. Outra proposta:
propusemos ao Estado que pudéssemos formar urn conseiho que unificasse
a gestao dos vários recursos que, hoje, São destinados a educaçao infantil,
flum processo de gestão ünica, que pudesse melhorar a aplrcação dos
recursos Outra proposta foi que parte dos recursos das loterias do Estado
financiasse parte da educação infantit. Par ültimo, que a Estado viabilizasse
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urn ensino fundamental de nove anos, incorporando a idéia da Politic 1120a deciclos nos seis anos, para Clue, pelo menos. essa demanda pudesse de
universalizada, o que facilitaria aos municipios a complenientaco da sua
responsabilidade

Quanto as irregularidades, nós, do Conseiho Estadual, temos recebido do
FUNDEF algumas denCincias Sobre elas, procuramos obter o maior nümero
de informaçoes necessárias Para a sua elucidacao e, quando isso näo é
possivel instrumenta p izamos o processo e o remetemos ao Ministérlo Piblico,
para fazer a apuraçao judicial dos fatos. Se ocorrerem essas irregularidades
no âmbito da atuaçao do Triángulo ou da sua jurisdiçäo como atividade
sindical, vocé pode fazer isso: formalizá-las e repassá-Jas ac, Conselho
Estadual. Procuraremos, no nosso limite, averigua-las e repassar ao
Ministério PCiblico uma coisa mais elaborada, para Clue ele possa elaborar
judicialmente

o Sr. João Monlevade - A pergunta que me foi feita e sobre como viabilizar
a idéia do FUNDEF. EPa e muito concreta e muito pragmática. envolve
mobihzaçâo e mudanças profundas, ou seja, no dá Para prosperar em
termos de leg islacao federal, se não houver tomada de consciéncja tanto dos
movimentos sindicais quanto dos movimentos populares e, principalmente,
dos setores da classe media.

Queremos universalizacao corn qualidade. Já tivemos educaçao corn
qualidade no Brasil, no tempo em Clue ePa era elitista, no tempo em Clue 0
ensino secundário, em Minas Gerais. so tinha urn ginásio pOblico. 0 Instituto
de Educacao era uma escola normal e tinha aquela qualidade da qual temos
saudade: uma qualidade formal, própria da elite que a freqUentava.
Entretanto, o Clue significava aquilo? Era 3% ou 5% da população. Hoje,
queremos uma educacao de qualidade universal. Isso conflita corn uma
questão muito séria. Hoje. no Brasil, a classe media - quando falo de classe
media, falo daqueles que tern rendimento de R$1.500,00 em diante, pagam
Imposto de Renda - tern uma alternativa de educaçao Clue e a ensino
Particular, Clue faz a propaganda de dar qualidade pelo menos parecida corn a
do ensino pCiblico. Por-tanto, tenho a impressão de Clue a viabilizaçao do
FUNDEF é diretamente proporcionap a uma mudança muito profunda de
mentalidade e de mobilizaçâo Clue não conseguimos somente corn uma lei.

Tenho muita esperança de que as Governos progressistas, principalmenteOs Clue estão nos Governos Estaduais, possam fazer urn ensaio de uma
viabilizacao do FUNDEB no seu ãmbito, a que mostrará as diferencas e
servirá Para, exemplarmente convencer o resto da Naçao.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia tern, em mãos, uma pergunta formulada
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pela Sra. Francinete das Dores TeOfllo, da Prefeitura Municipal de
Consolacão, dirigida ao Sr. Carlos Roberto de Souza: '0 que o senhor diria
Para as municIpios que não municipalizaram o ensino?.

0 Sr. Carlos Roberto de Souza - Se não municipalizaram ate haje, não o
farão rnais.

0 Sr. Paulo Jorge dos Santos - Na verdade, estou representando o rneu
fliho, que, a partir dos trés anos, participará dessa escola péblica. For isso,
estamos lutanda por uma escola de qualidade. 0 caminho Para urn projeto
decente de educação püblica parte, prioritariamente, da democratizacão da
mesma. Enquanto existirem escolas particulares, corn todo o conforto e meios
possiveis para a forrnaçao do futuro patrão e gestor, as escolas püblicas
ficarão jogadas as traças. Não temos material de trabalho adequado. a
professor é extremamente mal pago e so recebe, como incentivo e prémio
pela dedicação, carte de direitos adquiridos corn muita luta. Essa escola tern
coma Diretores pessoas Clue vivem em funçáo dos Inspetores, que dependem
do Superintendente. do Secretário, e que devern satisfacão ao Governador,
que precisa cumprir, de acordo corn a conveniéncia, as leis federais, que são
feitas par Deputados, que, na rnaioria, são donos de escolas. Coma podemos
fazer uma politica de educacão corn essa conjuntura? Essa pergunta é
dirigida ao representante do Estado.

0 Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao Prof. Carlos Henrique, ha
uma pergunta dirigida ao mesmo, do SIND-UTE de Betirn, e outra dirigida ao
Sr. João Monlevade, do Sr. Oliveiro Moreira. Corn a palavra, a Sr. Oliveiro
Moreira.

0 Sr. Oliveiro Moreira - Não se falou aqui sobre a questão da sonegacão e
iSencao de impostas. 0 Prof. Carlos Henrique falou sabre controle e falta de
d inheiro. Sabemos Clue, no Brash, quern paga imposto é pobre, ou seja, 90%
da população abocanham muito pouco da renda nacional, e as outros 10%
nao pagarn impostos. Q Estado tern controle de quem sonega impostos? Ha
Punicao Para isso? Qual o impacto disso na sociedade? Penso Clue seja
Prisão abarrotada, negros fora da escola e outros. Corn as eleicOes
municipais do ano Clue vem, muitos candidatos a Prefeito farão propaganda
de isençao do IPTU Existe urn mecanismo, para i5SO, como o do CMS? Se
houver isenção do pagamento do IPTU na cidade, a educaçao perderá rnuitos
recursos

A pergunta Para o João Monlevade é 'se existe urn custo/aluno/quahidade
em nivel nacional, estabelecido pelo Governo Federal, par Clue não criarrnos 0
CUsto/trabalhador da educaç5o/qualidade 7" Batemos na tecla de urn PiSo
nacional, ha muito tempo. Sabemos que urn professor do Acre e urn de Minas



LA

2

Ct

-Ct
E
0

E

0

Ct
Ct'

Gerais tern de ter qualidade e nâo tern de ter diferencas. Muito obrigado. 1122
o Sr. Carlos Henrique Leal Poo - A primeira pergunta é "como fazer

escola püblica de qualidade7'. Para nos, que trabaihamos no meio, isso é
muito dificil. Lutamos Para que a escola pCblica tenha qualidade.

lnfelizrnente não ternos a escola que queremos, mas sim a que podemos.
Tenho certeza de que a grande questao passa pela falta de recursos Ouvi
perfeitamente João Monlevade referir-se a R$60,00/m6s quando o FUNDEF
dá RS30,00/m6s Para Minas Gerais fazer uma escola de qualidade Essa é
uma luta Incessante. Temos que melhorar nossa capacidade de receita, ou
continuaremos estrangulados como estamos.

Outra impressão é a de que, normalmente Os recursos são mal gastos.
Mas isso não e verdade. Gastamos quase a totalidade dos recursos do
Tesouro ou do FUNDEF, corn a manutencao de nossos professores. Nossos
professores recebern bern? A Secretaria vve corn uma receita que Ihe
permute atender a rede fisica, o aperfeicoamento do ensino, a manutenção
etc., corn o minirno de recursos. E urn sacrificjo imenso. Sern o aumento da
receita, nâo será possivel melhorarrnos a qualidade do ensino.

Quanto a pergunta do Oliveira, considero difIcil responder a sua primeira
parte, sobre o controje do Estado, porque nâo miUtamos na Secretar-ja da
Fazenda, que devena ter o controle da Inadimplêncja dos contribuintes
Quanto a questao dos munlciplos lancada, de fato, tirando os grandes
municipios que cobram impostos corno o Estado, a imensa maioija não cobra
devidamente os impostos, consequentemete prejudicando a educacão. Não
cobram o IPTU, os serviços prestados e o ISS, não fiscalizam a constituiçao
de ernpresas, etc., porque isso prejudica a componente Politico. Esse é urn
problerna cultural e precisamos solucroná-lo Existe inadimpléncia no Estado,
como divulga a imprensa, rnas nao temos as inforrnacoes da Secretar-ja da
Fazenda,

A Sra. Maria Hilda de Carvaiho - Quero Considerar a seguinte fico urn
pouco preocupada corn o lirnite da resposta do Prof. João Monlevade e you
citar urn caso do Estado de Minas Gerais. São 853 municipios ou seja, uma
extensão territorial enorme, que ultrapassa a dimensão territorial de alguns
paises da Europa. Considerando a avancado da noite, you me sentir muito a
vontade Para exemplificar. Sou do Sul de Minas, e recebemos grande
influência do Estado de São Paulo. Temos colegas, aqul, representando
Poços de Caldas e Pouso Alegre, e sentimos uma dificuldade muito grande
de participação em virtude da distáncia. Sendo assirn, faço urn
q uestionarneno no lirnite da resposta do Prof. João Monlevade, corn todo a
respeito levando em conta o companhejrjsrno anterior na Confederacao dos
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Professores de Educação, depois Confederaçao Nacional dos Trabaihadores
de Educacão, quando atuamos juntos, sendo eu a Presidente da Associação
dos Professores PCblicos de Minas Gerais. Mas, hoje, quero vIE.- lo corno
membro do Conselho Nacional de Educação. Quando lancei a proposta do
tratamento da questão em nivel de toda extensão territorial, quero lembrar as
pequenos municipios e seus limites, corn sua grandeza. Eles tern mais poder
irnediato que a própria União. Muito obrigada.

0 Sr. João Monlevade - Gostaria de convidar Maria Hilda a se aprofundar
no estudo da proposta do FUNDEB, que vai contemptar aquibo que é a mais
urgente, hoje, que é a atencao aos rnunicIpios mais bonginquos, onde existe
todo urn deficit de educacäo de jovens e adultos, que está sendo, ate certo
ponto, atendido nos grandes centros.

Gostaria de dizer aa colega que me inquiriu sobre a piso salarial que foi
uma batalha perdida, tanto no Conselho Nacional de Educacâo, quando, pela
primeira vez na história, não hornologou rneu parecer sobre o piano de
carreira e remuneracão, quando indicávamos a dever do Governo Federal, de
fixar a piso salarial, já camprometido pelo acordo assinado pebo Governador
Itamar e pebo entáo Ministro Murilio Hingel, corn a CNTE. Foi substituido a
piso salarial por urn saiário médio do qual se retiram recursos Para
qualificação.

Agradeço a sua Iembrança de tocar no assunto da sonegação entre as
isençoes. E justamente através de urn FUNDEB, que atrai toda a população,
a qual se deve educacão, Para matrIcula que irernos obrigar a consciencia
civica dos empresarios que hoje se refugiarn atrás de isençôes e sonegaçoes
Para que levem a pratica aquibo que estão conciamando. Estamos lendo,
através da irnprensa, grandes industriais, como Antonio Ermfrio de Morais,
que dizern chegada a horn de a empresaria contribuir corn a educacão
pCblica. Mas, infelizmente, são as fábricas de cimento do grupo Votorantim as
mais isentas de ICMS, IPI e do imposto de renda no Pals. Essa é uma
questão fundamental. Gostaria de deixar como mensagem final Para todos
nos: as recursos pCblicos que ternos não são suficientes Para atenderrnos a
demanda, corn qualidade. Precisarnos de maior receita Para saber de que
balsa estamas tirando, porque, continuar a tirar do bolso do pobre e deixar a
"burr-a" do rico tao pesada, é assa Ito.

Aproveito Para agradecer mais uma vez e dizer a todos os herOis que aqui
estão ate a horário das aulas dos trabalhadores, que se encontram, agora,
nas escolas, tarnbém cansados, que nos unirernos a eies, solidários nesse
cansaço, na certeza de transformá-lo num sonho, e náo nurn pesadebo, daqui
Para a frente.
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o Sr. Presidente - A Presidéncia, chegando a esta fase final, agradece ao

Prof. Carlos Hennque Leal Porto, que aqui compareceu, coma Subsecretárjo
de Administraçao do Sistema de Ensino da Secretaria de Estado da
Educaçäo, para atender ao seminário e a seus organizadores, como urn dos
seus expositores, desincumbindo-se muito bern de sua missão, o mesmo
ocorrendo corn Carlos Roberto de Souza, Secretário Executivo da Uniâo
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaçao, a quem agradeço a
presença e participação. Agradeço, também, ao Prof. João Monlevade,
membro do Conseiho Federal de Educação, a sua participação neste
encontro, neste serninário de hoje.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia manifesta seus agradecimentos aos

ilustres expositores, as demais autoridades e aos participantes, bern como ao
püblico em geral pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocaçao, encerra a reuniâo, convocando os Deputados para a reunião
especial de arnanhã, dia 19, as 9 horas, e para a reuniâo extraordinária,
também de amanha, as 20 horas, nos termos dos editais de convocaçao, bern
coma para a reuniäo ordrnária, na mesma data, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na ediçao do dia
19/10/99.). Levanta-se a reunião.
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 84a REUNIAO ORDINARIA, EM 21/10/99

Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Rogerio Correia
Sumário: Composiçao da Mesa - Eleiçâo da Comissao de Representaçào

do Serninário - Entrega do documento final do Seminário ao Sr. Presidente -
Palavras do Deputado Rogério Correia - Palavras do Deputado Edson
Rezende - Patavras do Sr. Presidente.

Corn posiçâo da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Rogerlo Correia) - A Presidência convida a

tomar assento a mesa as Exmas. Sras. Maria José Feres, Secretária Adjunta
da Educaçaa; Tereza Cristina Alves de Mello, Daisy Moreira Cunha, Indiana
Gomes Ribeiro, Aurea Regina Damasceno, Livia Maria Fraga Vieira e Vera
Licra Alves Brito, Coordenadoras dos Grupos de Trabaiho n cs 1 a 6.
respectivarnente e o Deputado Edson Rezende, urn dos autores do
requerimento que deu origem a este serninário.

Eleiçao da Comissão de Representacao do Seminário
O Sr. Presidente - Passamos, agora, a eleição da Camissão de

Representaçao do Serninário, que está prevista no art. 17 do regulamento.
Eta Ira fazer os desdobrarnentos do seminário: a resultado será enviado a
Secretaria da Educaçao, para que, ao ser feita a elaboraçao de nova polItica
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pedagógica para a Estado, eta assuma essas propostas. Tudo isso será
debatido corn a Secretaria da Educacao, quando da elaboração do projeto
politico-pedagógico do Estado. Na Assembtéia Legislativa, várias questOes
tornar-se-ào leis, por exemplo, a que foi pasta sobre conferéncias municipais
e estaduais de educaçào. Que sejam conferéncias que deem a formacão do
Consetho Estadual de Educação e dos conseihos municipais. Isso também
depende de mudança na Constituição Estadual e de leis. Teremos que ter
uma comissão que faca a acompanhamento do que foi aqui aprovado, para
que saia do papel. 0 interesse de todos nos é que tudo issa fique apenas no
seminário. Ha que se ter uma cornissão, para que esse acompanhamento
seja feito junta a Assembléia Legisiativa, ao Governo do Estado, ao sindicato
e a outras entidades. 0 que estava previsto no art. 17 era o seguinte:
Conseiho Estadual de Educacão, Secretaria de Estado da Educacão,
Secretaria Municipal de Educacao de Beta Horizonte, Sind-UTE, Consetho
Indigenista Missionário. Faculdade de Educacão da UFMG. Federação das
Associaçoes de Pais e Alunas, Uniâo Municipal dos Estudantes
Secundaristas, União Municipal dos Dirigentes Municipais de Educaçao.
Essas entidades foram escolhidas, entre as outras, para serem a comissãa
de representação, responsável pela realizaçao deste seminário, junta corn a
Assembléia Legislativa e a Governo do Estado. A pergunta que fazemos é a
seguinte: existe outra proposta para a campasicãa dessa comissão?

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada urn
par sua vaz, as pedidos de inctusão, na Comissão de Representacãa do
Serninário, das seguintes entidades: APPMG, UNGRES,AMISP, SETASCAD
e fóruns de educacäo rural, de educacão de jovens e adultos, de educacáo
infantil e de educacão de portadares de necessidades educacianais
especiais.

O Sr. Presidente - Gostariarnos de convidar para ficarem a frente da Mesa
as Profas. Maria do Carmo Frias, representando a Secretaria da Educacão;
Tereza Cristina Alves de Mello, que nos ajudou na etapa final, representando
a Secretaria Municipal de Educacao de Bela Horizonte; Aurea Regina
Darnasceno, que também nos ajudou, representando a Sind-UTE: Vera Brito,
representanda a Faculdade de Educacão da UFMG; a estudante Gabriel Q.
Coutinho Soares, representanda a União Municipal dos Estudantes
Secundaristas de Bela Horizonte; ledir Bambirra, representando a Federacão
das Associaçöes de Pais e Alunos de Minas Gerais: Clemenceau Chiabi
Saliba, representando a Conseiho Estadual de Educaçãa; Marcelo de
Andrade Vilarino, representando a Conselho Indigienista Missionária, e Carlos
Roberto de Souza, representando a União nacional dos Dirigentes Municipais
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de Educaçao. Além desses, gostaha de chamar 0 representante da APPMG,
que foi indicado, os representantes ca AMISPE e ca União dos Grémios
Estudantis Secundarrstas - UNGRES - e os representantes dos fóruns, que
serão escoihidos posteriormente.

Peço a atencâo de todas as entidades, porque é necessário entregar Para a
assessoria ca Mesa o nome, mesmo que provisório. Depois, voces podem
combinar corn a assessoria técnica a entrega definitiva do norne, a fim de que
possamos fazer a leitura da composição provisória.

Temos, aproximadamente, 30 novas propostas. A proposta da Mesa é a
seguinte: todas essas propostas alcançaram o nümero de 37 assnaturas
para que fossem verificadas. A proposta ca Mesa é que todas sejam
Incorporadas ao relatório, corn a observação de que nào houve tempo Para
serern julgadas. Estaräo contidas no relatório a ser entregue a Secretaria e a
Assembléja Legislativa. Ha alguma divergencia corn relaçao a esse método?

Gostaria de colocar que as propostas já saissem aprovadas, porque náo
sabemos se, posteriormente, elas o serào.

Ha duas propostas: uma de que sejam incorporadas, corn a observaçäo de
que não puderam ser votadas, embora tivessem o nUmero regimental Para
serern apreciadas. Outra proposta é Para que fossem consideradas
aprovadas. Os favoráveis a que as propostas sejam incluldas como
entregues, mas não votadas levantem o cartão arnarelo, (- Pausa.) Podem
abaixar. Os que são favoréveis a que sejam consideradas aprovadas
levantern o crachá. (- Pausa.) Podem abaixar. Ganhou a proposta 1. As
propostas serão incorporadas.

Entrega do Documento Final ac, Sr. Presidente
0 Sr. Presidente - Pediria a Profa. Maria do Carmo Frias, representante da

Secretaria da Educação, que entregasse o documento final ao Presidente da
Assembléia Legislativa.

A Sra. Maria do Carmo Frias - Exmos. Srs. Fresidente da Assembléia
Legislativa, Deputado Anderson Adauto; Deputado Rogério Correia,
coordenador: demais autoridades: colegas do Plenário; a Comissão de
Representaçao do Semrnãrio Legislativo Construindo a Politica de Educacão
Pt:iblica em Minas Gerais, ac , entregar o docurnento final, apresenta a V. Exa.
Os seus agradecimentos pela realizaçao desse seminário. Esta oportunidade
mostrou-se especialmente democrática e proveitosa, corn a criação da etapa
de interiorização, que garantiu a participação de todas as regiöes rnineiraS,
refletindo, desta forma peculiaridades, questionamentos e demandaS
diversificadas. Acreditamos Clue a soma de esforços, no livre debate,
apresentando diferentes pontos de vista, sem düvida, apontará o caminhO
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que nos levará a meihores condiçöes. Registramos, neste momento, nossa
expectativa de que todo esse trabalho seja acolhido pelas diversas esferas
dos Poderes Legislativo e Executivo e resulte em açoes que possam garantir
uma educação condigna, capaz de contribuir Para uma sociedade melhor.
Obrigada.

- Procede-se a entrega do docurnento final.
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Corn a palavra, o Deputado

Rogerio Correia.
Palavras do Deputado Rogério Correia

Gostaria de, em nome de todos Os Deputados que participaram desse
seminário, do Deputado Edson Rezende, urn dos proponentes deste
seminãrio, agradecer a todos os delegados e participantes deste evento,
porque, sem vocés, seria impossivel chegarmos ao final do serninário, que,
no meu entender, foi extremamente proveitoso. A nossa esperanca é a de
que, a partir desse seminário, possamos construir uma educação de forma
democrática, a partir de uma discussão proficua e ampla, corn os setores
verdadeirarnente interessados na educacão pUblica de boa qualidade: Os

trabalhadores em educacão, os estudantes, os pais, corn urn envolvimento
cada vez maior.

Vivemos urn periodo em que essas discussöes foram praticarnente
sepultadas, as norrnas vinharn de cirna Para baixo, não havia processo de
d iscussão dernocratica, e sabernos que não se constrói urna educaçao
Püblica de qualidade sern que a gestao seja, de fato, democrática. Essa é a
grande liçao que nos ficou desse serninário. A Secretaria da Educacao
Participoij ativamente, demonstrando cornpreensão da necessidade de
dralogo, assim corno a Assernbléia Legislativa e diversas entidades,
trabalhadores estudantes e Pais. Tudo isso fez corn que pudéssernos realizar
este seminário vitorioso, a partir, principalmente, da nova etapa que iniciarnos
na Assembléia Legislativa, de interiorizacão desses debates. Esperarnos que
o fruto deste evento, ja entregue 30 Presidente ca Casa, que serã também
entregue ao Secretário da Educação, possa tornar-se uma realidade em
M inas Gerais. Que os profissionais de educacao, os estudantes e Pais
POssam se unir Para que, rnesrno do ponto de vista nacional, tenharnos
modificacoes importantes na poiftica econôrnica do atual Governo, Para que
Os setores sociais, a educação e a saüde, principalmente, passem a ser, de
fato, priorjdades do nosso Pals.

Gostaria de agradecer a cada urn de vocés, a todos que contribuiram hoje,
COmo Os coordenadores do grupo, sem os quais não chegariamos ao térrnino
deste seminario, que é, no rneu entender, vitorioso. Passo a palavra ao
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1128Presidente da Assemble13 Leglslativa, Presidente Anderson Adauto, que faráO encerramento do semjnário mas antes gostaria de escutar o Deputado
Edson Rezende que foi, Juntamente conosco, proponente deste semlnário. (-Palmas)

0 Sr. Presidente - Corn a palavra o Deputado Edson Rezende.
Palavras do Deputado Edson Rezende

No primeiro dia desta legisiatura dia 17 de fevereiro, apresentei urn
requermenf0 pedindo a realizacao deste serninãrio, e não imaginava 0
percurso de tanto trabaiho mas também não imaginava o tamanho da
ernocâo daquilo que acreditamos que a educacão e o nosso caminho. Quero
dizer que foi preciso lutar Para que acontecesse este seminário que não tehasido realizado se nào fosse o compromisso do Presjdente desta Casa.
Deputado Anderson Adauto corn a democracia, Para quem peço uma saiva
de Palmas, porque foi a pessoa que, num compromisso conosco, dispôs
todos os recursos n ecessários Para a interiorizacao que foi urn trabaiho dificil
e custoso, do ponto de vista financeiro (- Palmas.)

Mas a coroaçao do êxito, hoje, se dá ao esforço conjunto daquilo em que
acreditamos que as mazejas pessoajs as querelas partidárias ou coisas
menores tern que estar abaixo do que precisamos que e a questao da
educaçao como o sentido major da nossa vjda. As palestras fejtas
esciareceram pontos importantes todos Os debates foram importantes Para aconstrucao da i d6ia do piano estadual de educaçao. Quero dizer a todos que,
em conjunto corn o Deputado Rogerio Correia e alguns outros Deputados.especialmente pela determjnaçao do Presidente desta Casa, foi possivel
construjr aigo major do que foi feito no passado, algo histórico, que ficaramarcado não somente nos anais desta Casa, mas também na experiência de
cada urn de nos. Toda a energia trazida do interior volta Para 1a, Para que 16
se construa ainda mais a democracia porque acreditamos nela como fator
decisivo Para a construcao de uma nova sociedade Mujto obrigado.Parabéns a todos que participaram incessantemente ate o final dos debates.

Palavras do Sr. Presjdente
Gostarja de dizer da satisfacao que a Assembléja Legislativa teve em

recebé-los Deixo a estes dois Deputados que estiveram todo o tempo ao ladode vocés os agradeci 05 da Presidéncia Aos senhores e senhoras que
vieram do interior ou são da Capital, aos que participaram djreta ou
indiretamente dando a sua contribuição Para que o Seminárjo Legislativo
Construindo a Poljtica de Educacao Pübljca em Minas Gerais tivesse 0
sucesso que estamos vendo gOstarja de dejxar os meus agradecimentos.Quero, ainda, djzer, principalmente aos senhores que vieram de longe, estao
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voltndO hoje, as suas cidades e viram a manchete do jornal, que esta Casa
é como a escola que vocés conhecem: ha bons professores, e professores
não tao bons quanto deveriam ser. Aqui estão todos representados. Esta
Casa é o retrato vivo da sociedade mjneira.

Estamos passando por urn momento extremarnente dificil. 0 Pals todo está
passando. Temos de dar a nossa contribuicão, Para que possamos alcançar
0 Brasil que todos queremos. Não é apenas figura de retórica, mas passa,
naturalmente, esse processo de mudanças pela educação.

Quisemos dar essa contribuicão. Como Presidente da Casa e como pessoa
que participou ativamente de urn processo de composicão, em que buscamos
formar urn Governo de centro-esquerda, sei que a forrnação do Governo foi
feita corn base em alguns pontos. Num deles, o Governador assumiu corn o
PT, ao fazer a alianca no 2° turno, o compromisso de envidar esforcos Para
que a educacão tivesse avancos no Estado. 0 que estamos fazendo é aquilo
que nos comprometemos e temos obrigação de fazer. Este seminário foi fruto
da vontade do Governo, como muito bern disse o Deputado Edson Rezende,
de entrar de corpo e alma, Para que pudéssemos realizá-lo e, principalmente,
Para que as deliberaçOes aqui tomadas pudessem ser acatadas pelo
Governo. Queremos fazer corn que aquilo que Os senhores definiram neste
serninário seja, no decorrer de urn tempo cur-to, implementado nas escolas
pOblicas, tanto municipais quanto estaduais. Muito obrigado a todos. (-
Palmas.)

0 Sr. Presidente - A Presidência agradece a todos pela presenca.
ATA DA 453 REUNIAO ESPECIAL, EM 19/10/99

Presidéncia dos Deputados Edson Rezende e Maria Tereza Lara
Surnário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composicão da Mesa -

Destinaçao da l a Parte da reunião - Palavras da Deputada Maria Tereza Lara
- Palavras do Sr. MurIho Hingel - Palavras do Sr. Vicente de Assis Duarte -
Esciarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento do 1° painel -
Recomposicao da Mesa - Destinacão da 2a Parte da reunião- Palavras da
Sra. Presidente - Palavras da Sra. Maria José Feres - Paiavras da Sra. Maria
Tereza Leitão de Melo - Pa!avras do Sr. Antonio Carlos Hilário -
Esciarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecern os Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho PatrOs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alvaro
AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - Arlen Santiago .- Bené Guedes -
Carlos Pimenta - César de Mesquita - Cristiano CanOdo - Dinis Pinheiro -

L.
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Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Elaine
Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Glycon Terra Pinto - João Leite -
Joo Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique -
Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Márcio Cunha - Márcio Kangussu -
Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogerio
Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Sebastiäo Navarro Vieira.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - As 9 horas, declaro aberta a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, Para proceder a leitura
da ata da reuniào anterior.

Ata
- 0 Deputado Glycon Terra Pinto, 2 0-Secretario 'ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que e aprovada sem restriçöes.
Corn posiçâo da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa os
Exmos. Srs. Murilio Hingel, Secretário da Educagão; Vicente de Assis Duarte,
Presidente da Uniào Nacional dos Dirigentes Municipais de Educaçao -
UNDIME -' e o Deputado Rogerio Correia, urn dos autores do requerimento
que deu origem a este evento.

Destinaçao da ia Pale da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta pale da reuniáo ao prosseguirnento do

Seminário Legislativo Construindo a PoUtica de Educação Püblica em Minas
Gerais, corn o tema "Avaliaçao da Educaçao POblica em Minas Gerais -
Reformas". Corn a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara
Nossos cumpnmentos ao Deputado Edson Rezende. urn dos

coordenadores deste seminário, aos ilustres convidados de hoje, aos Profs.
Muriiio Hingel. nosso Secretário da Educaç.ào, Vicente de Assis Duarte,
Presidente da UNDIME, a todos os educadores presentes, a todos Os
telespectadores da TV Assembléia e a todo o povo mineiro. Nesta manhã,
continuamos o trabaiho sobre educaçao, corn urn seminário que não se
restringe a esses quatro dias. Ele foi preparado durante quatro rneses, corn a
participaçao efetiva de todas as regiöes do Estado. Para nós, então, é uma
alegria estar continuando os trabaihos.

Como já dissemos, esta reuniäo destina-se ao prosseguimento do
Seminário Legisiativo Construindo a Politica de Educaçao POblica em Minas
Gerais, corn o tema "Avaliação da Educaçao PibIica em Minas Gerais -

Reformas'.
Gostaria de fazer uma justificativa a pedido do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, que seria o coordenadOr desta manhã. Vou ler a carta que ele deixou,
justificando sua auséncla. (- Lê:)

"Honrado pela escoiha Para coordenar o debate so bre o tema "Avaliação da
EducacãO Püblica - Reformas", no Seminário Legislativo Construindo a
Politica de Educação Pablica em Minas Gerais, quero apresentar sinceras
escusas por minha auséncia nesse importante evento, tendo em vista a
minha participacão na cerimônia de criação da Universidade de Pouso Alegre
- UNIPA -' em 19 de outubro, as io horas, no "campus" Vicente D'Angelo. em
Pouso Alegre, importando numa significativa conquista Para a rninha região.

No ensejo, quero ratificar meu empenho no constante acompanhamento
das questöes relativas a vaiorizacão do trabaihador em educação, formulando
votos de pleno êxito a todos os participantes deste oportuno seminário".

Paiavras do Sr. MurIlio Hingel
Exmo. Deputado Edson Rezende, que abriu os trabalhos desta manhâ e urn

dos mentores deste importante seminário; Exma. Deputada Maria Tereza
Lara, que val coordenar os trabalhoS desta manhã; limo. colega Prof. Vicente
de Assis Duarte, Secretário Municipal de Educacão de ipatinga e Presidente
da UNDIME, Seçao-MG, quero cumprimentar todos os presentes. A minha
primeira palavra é relativa a oportunidade da promocâo deste seminário, que
considero uma iniciativa muito importante da Assembiéia Legisiativa. Na
verdade, cheguei a dizer ao Deputado Edson Rezende, quando fomos
conversar sobre o envolvimento da Secretaria de Estado da Educação, que a
Assembléia Legisiativa havia tomado uma iniciativa que, de certa forma,
deveria ser também da nossa Secretaria. Alias, é uma iniciativa que estava
programada e pretendemos levar adiante.

Ha tempos, anunciamos que teriamos como instrumentO de ação
governamental a realização periódica de fóruns mineiros de educação. E este
seminârio está nos socorrendo, ja que, em 1999, ficou dificil organizar urn
forum rnineiro de educacOo. E uma abertura muito significativa, pois permite
que educadores em geral discutam os problemas da educacOo em Minas
Gerais, particuiarmeflte aqueles ligados as poilticas pOblicas de educação.

A minha segunda palavra é de destaque pela participacãO dos que estão
presentes. Muitas vezes, tive a oportunidades de dizer que me impressiona a
disponibiiidade dos educadores em Minas Gerais, que sempre estáo
dispostos a comparecer a seminários, cursos, etc. As vezes, dispostos a
grandes sacrifIcios, corn deslocamentoS significativos, viajando noites inteiras
Para poder participar de cursos, atuahzar-se, aperfeicoar-Se. Todos os que se
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pessoas e aquelas que participaram dos encontros regionaisOntern, quena ter feito essas duas referências , porém, no mesmo instanteem que se abna este semrnárjo tInharnos uma outra solenidade , uma reun0do Forum Brasileiro de Alimentacao Escojar. Apesar dejO termos o 
Conseihode Segurança Ahrnentar, era mais do que urna reunião do FOrum Brasileiro de

Alimentacao Escolar, era urna reunião em que estavam presentesrepresentantes dos demais paises que falarn a lingua portuguesa. Tratava-se
de urna solendade muito ligada a sofldariedade corn o Timor Leste. Ontem
aprendi que a nome desse novo pals que surge no cenário internacional éTimor Lorosal. Havia urn representante desse longinquo pals do ExtremoOriente, que foi uma cofOnia portuguesa que sofreu e ainda estO sofrendo Oshorrores de urna ocupacao indébita por parte da Indonesia. Como estava
convjdado Para essa reunião e corno a solenjdade de abertura corneçou urn
pouquinho atrasada tive que me retirar sern dizer o que estou dizendo agora:
urn destaque pela promocao da Assembleja e urn elogio aos que estão
participando deste serninOr-jo

0 assunto que me foi atribujdo se intitula 'Avaliaçao das Reformas daEducacao em Minas Gerais" Ha urn desdobramento : fala-se demunlclpa:izacao nucleacao "supletivizaçao" projetos corno o Acer-tando 
0Passo, A Caminho da Cidadanja Ensjno Médjo, Profissionaljzacao e Ensino

Itinerante Tudo o que eu It refere-se a projetos e a acoes que fazem parte,teorlcarnente , de urna po!itica de educacao
Não posso entender cada urna dessas acOes como urn cornpartjmento

estanque, corno urna ação isolada; elas tern de fazer parte de urn todo. Nesse
sentido ternos algumas preocupacoes ao rnesrno tempo em querecon

hecernos que algurnas dessas acoes são justificávejs e algumas ate
foram razoavelmente bem-sucedidas

No entanto, antes de fajar rapidamente sobre cada urn dos ternas - porque
flosso tempo é cur-to, e deve ser aberto urn espaço rnaior Para a debate -,
gostaria de trazer Para urn carnpo major de reflexão o tema que me estáproposto :

 avallacao das reformas da educacao em Minas Gerais. Essas
reforrnas não tenham dOvida estão ditadas por interesses ligados as
poilticas de educacao aplicadas hoje. no Brasil,e, infeiizrnente , muitas delasnão são refletidas colocadas e propostas pela sociedade brashlejra São
poilticas importadas rnuitas vezes, copiadas de outros palses. São politicas
ditadas especlairnente por organismos rnultjlaterajs que fazem empréstimosac, Brasil, Para a desenvolvirnento de ago- es no campo educacjonal mas, por
trOs disso fazern exlgéncias, colocam deterrninacoes estabelecern
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prioridades.

Então, corno acho que este seminário é muito rico Para ficarrnos apenas
nos detaihes, gostaria de aproveitar o tempo inicial Para essa colocação de
ordem mais arnpla. quer dizer, não devemos ter ilusöes: as politicas aplicadas
nos Estados brasileiros, inclusive em Minas Gerais, estão em urn contexto
nacional e cumprem as politicas püblicas fixadas pelo Ministérto da
Educacão. E estas - hoje, rnuito bern consubstanciadas na nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional - näo foram resolvidas pelo Brasil,
pelos educadores brasileiros, mas trazidas Para serem aceitas par nos, tendo
em vista as necessidades que tInharnos - e ainda ternos - de obter
empréstirnos junto a esses organismos internacionais, Para desenvolver
projetos educacionais, porque nosso grande problerna - exposto ontem,
noite Para as senhores - e, evidenternente, a financiamento da educacão.
Então, quando nao se tern poupanca interna Para investir ern educacão,
busca-se financiamento nesses organisrnos multilateriais - estou falando
especialmente do Banco Mundial e do Banco Interarnericano de
Desenvolvirnento EconOrnico. Esses organisrnos ernprestam, sim; mas, atras
disso, colocarn exigéncias, em terrnos de contratação de consultorias e de
estabelecirnento de prioridades. Então, deixarnos de ter uma polltica nacional
ou estadual, Para ter uma polItica estabelecida fora dos lirnites de nosso Pals.

Para fortalecer esta argumentacão, trouxe uma cOpia xerox de urn artigo
que Ii no "Jornal do Brasil', de duas ou trés sernanas atrás. Trata-se de urn
artigo do Sr. Jorge Banales, da Agenda F, urna agéncia espanhola. Ha urna
série de consideraçöes sobre a audiéncia do Sr. Terry Collingsworth, do
Fundo Internacional de Direitos Trabaihistas, uma organizacão nào
governamental corn sede em Washington. Depois de urn tempo, foram ditas
frases bern significativas. 0hz uma parte do artigo: 'A reforrna dos sisternas de
educaçao - basicamente, a privatizacão das universidades, Para que sirvam
ao mercado - é urn dos componentes das reforrnas de segunda geração que
o Fundo Monetãrio Internacconal, a Banco Mundial e Os Estados Unidos
recomendarn aos palses latino-americanas. As reformas de primeira geracão
incluiram a privatizacão de ernpresas estatais e abertura de mercados Para o
Comércio e as investimentos estrangeiros".

A esse fume de terror nos estamos assistindo.
"A segunda geracãa das reformas visa a educacão, ao sistema judiciário e

a flexibilização do rnercado de trabaiho".
Vejam vocés que a que está dito nos estarnos acornpanhando a cada dia.

Agora, a investida é sobre a educaçao. E preciso criar urn rnodelo de
educação a semelhanca desses interesses que não SO Os nossas, urn
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questöes superam esses ternas que serão abordados, todos igualrnente
importantes mas, de certa maneira, submetidas a uma politica nacional pam
a educacãa de que a Estado de Minas Gerais foi urn born imitador, urn born
seguidor. Dal ainda termas muitos problemas.

Entro, agora, rapidamente, no tema: rnunicipalizaçao. A municipalização de
açôes educativas, especialmente educacão infantil e ensino fundamental, e
benéfica quanda realizada de acordo corn urn planejamento que tenha
principio de gradatividade. Não sou eu quern defence a rnunicipalizacao, que
sempre foi defendida par Anisia Teixeira. Urn dos maiores educadores
brasileiros, sempre afirmou que a educacao infantil e a primária - não se podia
falar em ensina fundamental, porque, naquela época, ainda havia ensino
primário, ginásio e colégio - deveriam ficar sob a responsabilidade dos
rnunicipios. Concordo corn essa opinião, porque são açôes educativas
eminentemente locais.

No Brasil, as rnunicipias sempre tiveram participaçãa na oferta de ensina,
major ou menor, de acordo corn as circunstãncias. Entretanto, a partir de uma
interpretaçao enganosa da nova LDB, acreditou-se que a ensina fundamental.
chamado 1° ciclo, e a educacão infantil deveriarn ser do municipio, enquanta
o ensino fundamental, 20 ciclo, e a ensino media deveriarn ser do Estada, a
que Ievou a uma série de distorçöes. Passa citar algurnas. A primeira
distarçao é que, enquanta muitos pregam a organizacão do tempo escolar em
ciclos, outras defendem a organizacão do tempo escolar em series, assunto
que ainda será objeta deste seminário. 0 que fazer quanda a Estado
transfere para as rnunicipias especialmente a ensina de 11 a 4a série, a 1°
ciclo, e fica cam a ensino de 5a a 8a série, a 21 ciclo?

Evidentemente, a sistema é urn sistema mineiro de educacao, rnas, uma
Vez que tenho redes municipais e rede estadual, fica dificil aperacionalizar a
própria idéia da organizacão do tempo escalar em ciclos, porque urna parte
do ciclo se faz no municIpia, e outra parte se faz no Estado. Se isso não fosse
o bastante, a Estado ainda cometeu algurnas faihas que cansidera
gravissimas, prarnoveu a caabitação. Então. temos escolas rnunicipais e
escolas estaduais que funcionam no rnesrno prédia, ande se discute quem
paga a conta de luz, quern paga a canta de égua, quem compra a gas para a
rnerenda. e as criancas tern merendas diferentes. Essa é a farnosa
coabitaçao que existe numa série de municipios brasileiras.

Urn autra problema fai gerada pela rnunicipalizacãa, coma eta foi feita e
Vacés sabern isso tanto quanta eu. Municipahizou-se a ensina de 1° grau,
municipalizaram-se alguns casas de P a 4a série, e, em autras casas,
municipalizaram-se turrnas. He municipias que, em urn ano, assumiram a 1
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1134I modelo que no contempla Os nossos valores, a nossa cultura a nossa

histórja em que perdemos de vista aquilo que somos. Isso ao lado de urna
reforma do sistema Judiciário Não é a que se fala tanto neste Pals 

agora?Fala-se tambérn da flexibilizacao do mercado de trabaiho ate mesmo , cornalteracao da Iegrslaçao da previdéncia social, flxacao de contratostempOrários de trabalho e desaparecimento de uma série de conquistassoclais que levaram 100 anos pam ser COnsegujdas
Para não ficarmos apenas neste texto, encontrel no próprio "Jornal do

Brasil" do dia 10 de outubro uma entrevista corn a atual Diretor-Geraj daOrganizaçao das Nacôes Unidas para Os Assuntos de Educacao, Ciência eCultura - UNESCO 'NESCO, que e o Dr. Federico Mayor. Em fins de 1999, ele
termina a seu tempo a frente da UNESCO Haverá eleicao para a substituicão
desse homern extraordinár,o que sempre defendeu a educacao de urn ponto
de vista sistémico ao contrário do Banco Mundial, ao contrário do BID. 0 Dr.
Federico Mayor sempre colocou a importâncja do ensino superior, da
Universidade para as paises em desenvolvimento porque, se eles abriremmao dessa perspectiva , estarão comprometendo o seu prOprio futuro.

Recomendo a Ieitura de toda a entrevista, mas you destacar duas frases:"Propus aos paises, inclusive ao Brash, que nao peçam empréstimos
educativos 0 dinheiro para a educação que é urn direito fundamental 

Clevesair de seu próprjo orcamento" Ele sabe tudo, porque sabe que, por trés decada emprestimo, vém as exigencjas a que me referi.Temos de buscar al ternativas? Sim, precisamos de mals recursos para aeducacao precisamos assegurar o fina nciamento da educacao. Mas isso hade ser feito corn recursos internos porque eles existem. Não posso entender
que urn pals como o Brasil tenha que propor urn orcarnento para 2000 em
que, aproximadamente RS140.00000000000 são destinados a atender adivida pUbhica, a Clue representa rnais de 40% do PIB nacional enquanto
todos as célcubos feitos - acho ate que as expositores de ontern devem ter
falado nesse nümero - indicam que, se a União aplicasse RS2.500.000 000 00em ensino fundamental - não estou falando em educaçao infanthl ou emensino médio, parque precisarlamos de mais recursos -, poderiamos
realmente melhorar muito a ensino fundamental e vabarizar a professor. 0Clue são RS2.500.00000000 em comparacao corn as RS140.000.000 . 00000que a Pals tern que destinar, em seu orcarnento , ao pagamento da dIvidapüb!ica e da divida dos empréstimos contra idos no exterior?

Vocés perceberam que, antes de falar rapidarnente sabre as temas que me
foram prapastos, quis fazer esse camentérlo parque entendo que esteseminário e maior do que as temas de que trata. Algumas das nossas
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série; depois. no ano seguinte, a 18 e a 21 series. Depois, a 18. a 2 e a 33• E,
depois, a 18, a 2 a 38 e a 48 Como se pode organizar o tempo escolar em
ciclos, usando esse mecanismo? Se isso não fosse o bastante, ha as
promessas feitas, Os compromissos assumidos. Estamos tendo que pagar a
conta, não sei quantas nucleacöes, não sei quantas promessas para a
construção de escolas, aquisição de veiculos para transporte escolar, sem
falar em urn problema que atingiu, diretamente, o professor, as famosas
adjuncöes.

Gostaria - e estou praticamente concluindo, porque o tempo está se
esgotando - de perguntar as pessoas que, as vezes, pedem a Secretaria que
admitam professores concursados P1 para iecionar da 1 1 a 48 series, como
essas pessoas se veriam diante da seguinte realidade: resultados
preliminares do censo educacional de 1999 -matricu!a no ensino fundamental
(1 a 43 series) nas redes municipais - 1.100.000: no Estado - 740.000; quer
dizer, o Estado tern professores concursados P1 para trabalhar da 1a a 48
series, mas o ensino fundamental do 1 11 ciclo é hoje dos municipios, não é do
Estado. 0 Estado tem, aproximadamente, mais de 2 mil professores
excedentes, que não tern onde trabaihar, porque as escolas foram
municipalizadas, ou o Estado tern outros milhares de professores em
adjunção aos municipios, mas quern recebe os recursos para remunerar
esses professores são os municipios. Então, não quero dizer que, em alguns
casos, isso nao fosse necessário, mas isso é o que foi prornetido para que Os
municIpios aceitassem a municipalizacão, e o Estado fica sendo cobrado
porque não admite P1 concursados, cujos concursos tern validade ate 2000.
lsso é simplesmente porque nao ha onde colocar esses professores para
lecionar. Então, esse é urn dado que queria mencionar, porque é urn pleito
que recebemos na Secretaria, ao qual nào podemos dar urna resposta
positiva, porque não necessitamos de professor nesse nive!.

Encerrando, as nucleacoes foram nas cidades e no campo. Em alguns
casos, tern causado situaçöes terriveis. Recentemente, conversava corn 0

Prefeito de Bambui. E!e me disse que ha alunos que saem da sua
comunidade as 4 ou 5 horas da manhã e so voltam as 5 horas da tarde, isso
por causa da nucleacão.

Estive no Municiplo de Unai, numa localidade em que as criancas acordam
as 4 horas da manhã, caminham ate o local onde o Onibus escolar vai passar
e são transportadas para estudar na cidade de UnaI. Percorrem, todos Os

dias, 60km para ir e 60km para voltar.
A tentativa de corrigir distorçOes entre idade e série deu certo em algumas

situacöes, mas temos que ter sempre em vista que Os projetos de aceleracão
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de estudos são transitórios, temporários. Depois de acertada a distorçao entre
dade e série, esses projetos vão desaparecer. Se todas as crianças que tern
que ir para o ensino de 10 grau o fizerem, não teremos o que trabalhar no
futuro. no que diz respeito a ace!eração do ensino.

Quanto ao ensino médio, o Estado foi quern mais ofereceu oportunidades
em 1989. A matricula cresceu 32%. Temos perspectiva de urn crescimento de
mais 100 mil matriculas para 2000. Não está sendo fad!, porque não ha
financiamento garantido para o curso medic. 0 Estado está examinando a
educaçao profissional, rnantendo algurnas escolas de ensino tecnico, criando
alguns centros de educação profissional e, na medida do possivel, está
estendendo o ensino itinerante, implantando o ensino médio sempre que as
condiçoes o permitem. Jã foi implantado o ensino medic, em muitas
comunidades que tinham o ensino itinerante, e a tendéncia é caminharrnos
nessa direcao. E born lembrarmos que ensino itinerante é também transitório.

Termino minha exposição e fico de prontidão para responder as perguntas
que, porventura, me forem formuladas. (- Palmas.)

A Sra. Presidente (Deputada Maria Tereza Lara) - Agradecemos ao Prof.
MurIlio Hingel, Secretário da Educação, e, antes de passarmos a palavra ao
próximo palestrante, reafirrnamos a importãncia e a riqueza deste seminarlo
proposto pela Assembléla Legislativa e organizado por dezenas de entidades
ligadas a educacao.

Palavras do Sr. Vicente de Assis Duarte
Saüdo a Deputada Maria Tereza Lara, coordenadora dos trabalhos desta

manhã; os demais Deputados componentes da Mesa e, em especial, o Prof.
MurIlio Hingel, Secretario da Educaçao, com quem temos sistematicarnente
participado de mesas, discutindo exatamente esses problemas que o Ministro
ja expos.

Em primeiro !ugar, gostaria de parabenizar Os dois Deputados, Rogério
Correia e Edson Rezende, por esta iniciativa e reafirmar que este seminario
está sendo extremamente oportuno. Tive oportunidade de participar,
juntarnente corn o Deputado Rogério Correia, em Ipatinga, da fase de
nteriorizaçao, quando aprofundamos a discussão. Foi uma fase
extremarnente importante, que está sendo agora ampliada.

Como fez MurIlio Hingel, tentarei falar sobre a municipalizacão, que atingiu
mais Os municIpios.

Cometi uma falta de educaçao, porque cumprirnentei a Mesa e me esqueci
de curnprimentar todos voce- s, que sairam de suas cidades corn a disposiçao
de ficar aqui, durante quatro dias, e também os telespectadores. Espero que
tenha corrigido a tempo esse ato falho.
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CentraNzarei a minha exposicão na questäo da municipalizacão. Vamos

debater a polItica püblica, as reformas que operaram nos anos anteriores,
mas a muntcipalização atinge muito Os municipios e é a questäo central.

Nôs, da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao, coma a
próprio nome diz, somos municipalistas. Na questao da educaço,
concordamos plenamente corn a tese do Prof. Anisio Teixeira, que ha anos a
defendia. No mundo, todos falam sobre descentralizaçao. 0 caminho de toda
administração e a descentraHzacao. No Bras!, vivemos a ampliacao dos
direitos, e a descentralização e mais adequada, uma vez que se exerce a
cidadania no municipio. As possibilidades de cobranca no municipio são
maiores e mais eficazes. Defendemos a tese da municipaUzação em termos
de politicas pablicas, seja na area da saüde, seja na area da educacão, em
que militamos.

Em principio, somos municipahstas. Esta e a tese que defendemos. Porém
deve haver algumas condiçöes. Temos de buscar soluçöes, analisar os
problemas que aconteceram e as que ainda estão par acontecer. Temos de
denunciar o que foi feito, não abriremos mao disso. Temos de garantir a
direito de os nossos alunos, as nossos filhos serem escolarizados, corn
educacao de qualidade. Isso e básico e é para isso que atuamos. Achamos
que, par meio dos municipios, esses direitos serão garantidos corn mais
eficácia.

Hoje, enquanto dirigentes municipais de educação, temos grandes desafios.
Gostaria de falar sobre dois, em especial. Se os paises do Primeiro Mundo, a
Europa, os Estados Unidos e o Japão viveram uma reforma ha duas décadas
para garantirem o direito dos alunos, das crianças, dos jovens, dos
adolescentes de serem escolarizados, vivemos este momenta agora.

Hoje esses palses estão se atualizando, tentando trabalhar de forma que a
educação que Os alunos recebem seja contemporânea. Atualmente, não
basta administrar uma escola ou urn sistema de educacao da forma
tradicional. A produçao de conhecimento hoje se dá de urn modo
extremamente veloz e de formas variadas; já não fica restrita a escola. São
várias as formas de construção de conhecimento que as nossos alunos tern
de absorver e em velocidade altissima. A escola tradicional, em que
estudamos, já não existe. Esses paises, então, estão fornecendo uma
educacão contemporãnea. Temos que fazer, ao mesmo tempo, duas coisas:
trabaihar a garantia do direito e oferecer urna educacão contemporãnea.

Junta corn isso, vivemos esse momenta especial de alteracoes profundas
na educação no Brasil, especialmente no nosso Estado, sobre a qual vamos
falar. 0 Prof. MurIlio Hingel ja forneceu alguns nürneros. Utilizarei as mesmas
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informaçoes dele, extraidas de urn livreto editado pela Secretaria da
Educação, corn a name de "Escola Sagarana". A maioria de vocês já a tern.

Em 1990, tinhamos, na rede estadual de ensino, 227 mil alunos na
educaçao infantil, e, na rede municipal, 56 mu; portanto, aproxirnadamente 4
vezes rnais alunos na educacão infantil na rede estadual. Passados 10 anos,
em 1999, temos 12 mil alunos na rede estadual e 320 mil alunos na rede
municipal. Esses são as narneros fornecidos pela Secretaria de Estado da
Educaçao. Observern que a nümero aumentou de 56 mil para 320 mil alunos,
em lOanos.

Na rede de ensino fundamental, em 1990, tinhamos 2.247.000 na rede
estadual e 605.000 nas redes municipais. Passados 10 anos, a rede estadual
passou de 2.247.000 para 2.063.000: baixou urn pauco. As redes municipais
pularam de 605.000 para 1.511 .000 alunos: praticamente, a nümero triplicou.
Onde esta concentrado esse aumento? De 1997 para 1998, o ntimero pulou
de 910.000 para 1.494.000, aumentando, portanto, em 64% a nãmero dos
alunos. 0 1 0 ciclo, que tinha 515.000 em 1990, pulou para 1.100.000 em
1999; nas redes municipais, a nUrnero dobrou. No 2° ciclo. eram 89.000 em
1990, pulou para 410.000, ou seja, a nürnero foi multiplicado por 5. Essa foi a
situação que ocorreu.

Ontem, esteve aqui a Carlos Roberto de Souza e disse que a Secretaria
"induziu"... Mas eta não induziu. 0 Carlos é muito gentil e fala desse jeito
mesmo. Os municipios foram forcados a fazer essa rnunicipalização. Foram
forçados de todas as formas possiveis: corn a oferecimento de construcao de
novas salas, reforma de escolas, construcao de escolas e, especialmente, da
adjunçao e aposentadoria de professores. Houve ainda outros tipos de
ameaças, principalmente dizendo que, se Os alunos não fossem
municipalizados, não atenderiam ao 2 0 grau, que é a ensino media atuaf.

Então, recebemos todo a tipa de ameacas para que municipalizassemos as
alunos. Isso é ábvio e altera, dessa forma, as redes de ensino. Par isso,
tivemos procedimentos não aconselhãveis, não educados e outros adjetivos
que poderiamos usar. Essa foi a situaçao, e issa acasionau, nos anos de
1997 e 1998, varias acöes desgastantes entre a direção da UNDIME e a
Secretaria de Estado da Educacao, rnas isso já passau. C problema não esta
al. Eles estão acontecendo agora, são as mais diversos e acantecerão ainda
mais, corn a passar dos anos. Coma disse a Murilio Hingel, as Secretarias
Municipais de Educação teriam que estar preparadas para fazer essas
rnudanças. Tinharnos, coma foi falado antem, Secretarias que tinharn 40 ou
50 alunos e passaram, de repente, a ter 1.000, 2 mil, 3 mil alunos. Essa é a
realidade. Algurnas cidades absorveram, em sua totalidade, Os alunos de 1a a
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4' série ou, ate mesmo, de 1' a 8' série.

Isso aconteceu juntamente corn urn problema serlissimo: os recursos
disponiveis para a educação no Brasil. 0 Governo Federal tern falado -
desculpem-me se a palavra é pesada -, de forma cInca, que está resolvendo
o problema da educaçao no Brasil, uma vez que está ate dobrando Os
saiários dos professores no Nordeste. As professoras do Nordeste tornaram-
se bons partidos, como falou a revista "lsto E" algumas sernanas atrás. Mas,
na verdade, sabemos que temos disponiveis, em Minas Gerais, em torno de
R$360,00 por aluno por ano. Tivemos R$354,00 no ano passado. Mas, se o
Governo Federal tivesse seguido a lei, teriamos recebido, no ano passado,
em torno de RS430,00, o que totalizaria, para Minas Gerais, os municipios e 0
Governo do Estado, em tomb de RS250.000.000,00. Isso é o que nos foi
tirado no ano passado.

O Miriistro foi convidado para vir ontem, mas não veio; disse, de forma
cInica, que iria apurar os desvios dos recursos do FUNDEF. Ora, acho que o
Ministro não deve ficar cuidando disso. isso é atribuição da policia. 0 Ministro
deve cuidar de cumprir a lei, em primeiro lugar, e de fazer corn que ela seja
cumprida, mas de outra forma. Mas ele é o primeiro a descumprir a lei. Os
recursos do FUNDEF, no ano passado, dariam R$42400. e não R$315,00.
Estão faltando R$250.000.000,00.

Estamos vivendo urna municipalização forçada, corn as municipios
desestruturados e sem recursos, juntamente corn o Estado. Mas o Governo
Federal insiste em dizer que resolveu os problemas da educacão
fundamental.

Ontem, o Carlos disse que, no ano passado, dos recursos gastos do
FUNDEF, que trata do ensino fundamental, R$8.900.000.000,00 vieram dos
Governos Estaduais. RS4.300.000.000,00 vieram dos Governos Municipais, e
RS600.000.000,00, ou seja, menos de 5% do que foi gasto no FUNDEF,
vierarn do Govemno Federal, que insiste em dizer que resolveu o problerna da
educação fundamental no Brash. E cinismo e ate cara-de-pau fazer esse tipo
de colocação.

Estamos vivendo falta de recursos, de verdades e de estruturação para
assumir os desafios que temos pela frente. Teremos problemas muito
maiores, e a realizaçao deste seminário é muito oportuna para, unidos,
buscarmos soluçoes. A situação já está posta, e não ha muito jeito de voltar
atlas. Temos que nos estruturar para isso, porque os problemas não são
poucos.

O problema que está mais latente e o da falta de recursos, que fez corn que
a educação infanthl fosse relegada a urn piano secundário. A lei estabelece
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que se trata de responsabilidade dos municipios, mas não ha recursos. Os
municipios estão jogando todos os seus recursos para o ensino fundamental
não porque desejem, mas porque não ha outra possibi[dade. A forma como a
municipalização foi feita obrigou os municIpios a tomar essa atitude.

A educação de jovens e adultos tambérn está relegada a segundo piano. Os
que não tiveram, no tempo correto, a oportunidade de estar estudando estão
relegados a urn piano secundário. 0 2° grau antigo, o ensino médio tarnbém é
da responsabilidade do Governo do Estado, que tern a responsabilidade, mas
não tern recursos.

Corn relacão a estrutura, os municipios não estavam acostumados a
trabaihar corn nmero grande de alunos, mas agora passam a trabalhar corn
nOrnero de alunos extrernamente grande. Em todas as regiôes do Estado,
aconteceu a multiplicacão do nUmero de alunos por 10, 20 ou 30 vezes. Os
municipios, de repente, tém que estar administrando essa situação.
Normalmente, a maloria dos municipios tinha a Secretária da Educacão mais
duas pessoas para auxiliar no processo administrativo.

Hoje, já nao e assim, porque as pessoas tém que ser profissionais para
administrar. Não se pode ser apenas uma simpatizante do problema da
educacao ou coisa desse tipo. Temernos problemas absurdos pela fmente,
porque 1.100.000 alunos das primeiras quatro series estão sob a
responsabilidade dos Governos Municipais; e, do Govemno Estadual, 740.000
alunos.

Falei que o processo de fomrnacao dos nossos alunos se dá de forma
cornpletamente difemente do que foi o nosso. Quando nos nos formamos, os
professores tinham concluido a curso de Magistemio, a curso superior e
davarn conta de nos ensinar. Hoje, eles já nao dão conta. 0 processo de
formação tem que ser de forma continuada. E como o municipio encara essa
situaçào? Ele não tern como custear a forrnaçao permanente de seus
professores. Além disso, não tern como absorver e atrair centros de formaçao
de professores. Como as Universidades Federals de Minas Gerais, de Ouro
Preto, de Vicosa, de Juiz de Fora vão montar uma estrutura para formar
professores em uma cidade que tem 1.000 alunos? E muito dificil. E preciso
urna estrutura grande para um niimero pequeno de professores. Todos esses
probiernas estão ainda por vim. Vão bater a nossa porta e não vai demorar
muito. Alguns ate já chegaram a nossa porta. Ha poucos dias, participei de
uma palestra promovida pelo Govemno do Estado corn as universidades, para
debater esse tema. Esses problemas estão ai para ser administrados.

Essa iniciativa da Assembléha é fundamental para que as autoridades
competentes busquem soluçOes para esses problemas. Termino a minha
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exposicão e estou a disposiçao para Os debates, que é a parte mas
importante. Muito obrigado.

Esciarecimentos sabre os Debates
A Sra. Presidente - Agradeço a exposição do Prof. Vicente de Assis Duarte,

Presidente da UNDIME. Queremos, mais urna vez, agradecer a todos que
vieram dos mais longinquos lugares de Minas Gerais e estão ajudando a
construir a politica püblica para a educaçâo.

Nessa fase dos debates, varnos receber as perguntas escritas, e quem
desejar fazer perguntas oralmente deverá identificar-se. Cada urn tern 3
rninutos para as perguntas e para as respostas. Seremos bern rigorosos para
que a maior nümero possivel de pessoas possa participar.

Debates
o Sr. Drleno Dustan - Sou professor do Departamento de Educaçao da

Universidade Federal de Viçosa. Concordo corn a preocupação do Secretário
Murilto quando ele fala que precisamos fazer uma anáhse mais profunda da
conjuntura educacional para podermos debater algumas questães como
municipalizaçao, nucleação e outras. Acho que, de aiguma forma, este
seminário deixou urn pouco a desejar nesse ponto. 0 que significam todas
essas mudanças no campo da educação para a sociedade? Uma coisa
fundamental, que é a qualidade total na educaçäo, precisa ser mais bern
discutida, porque a qualidade total traz como perspectiva essa logica de
desmonte da educaçao. E, é óbvio, a municipalizaçâo, da forma como a
Governo traz, provoca uma série de distorçöes que estamos acompanhando
sistematicamente. Estávamos acompanhando corn mais veemência essa
perspectiva da educação coma prática, essa perspectiva da qualidade total na
educaçao, mas a Governo atual tenta frear urn pouco isso.

Do meu ponto de vista, o Governo atual nâo deixou clara qual é a sua
perspectiva quanta a educaçao. Talvez ele esteja ainda preocupado em fazer
urn balanço do que fez o Governo passado em relaçâo a educaçao, fazer urn
apanhado geral. Entáo, nâo ternos ainda uma perspectiva do atual Governo.

A minha preocupação e a seguinte: diante das questoes especificas de
nucleaçãa e municipalizaçao, quando uma parcela dos professores foi
colocada em adjunçáo, e o Governo atual coloca que seriarn retirados das
Prefeituras, preacupa-me a que vai ser feito corn eles. 0 Governo passado
assurniu urn compromisso. E ôbvio que o atual assumiu outro, mas é preciso
saber, considerarido as compromissos assumidos anteriormente, coma ete
assumirá essas preocupaçôes, principalmente a dos professores em
adjunçâo.

Quando a Vicente diz que ha uma preocupação em coma vai ser financiada
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a educação, ficarnos receosos, porque ontem nos foi colocado que as
professores seriam taxados corn impostos mais uma vez, a que é uma prática
do Governo Fernando Henrique Cardoso. Se não ha dinheiro, ele a tira da
população, para pagar ao Banco Mundial, ao FMI e investir na Balsa de
Valores, esquecenda as demandas socials. Elas não fazem parte deste
Governo. Diria a seguinte: já não estamos pensando em ser tributados.
Queria que a Vicente deixasse clara a que varnos fazer para garantir recursos
para a educaçãa que näo sejam as de impostos.

0 Secretário Murilio Hingel - Gostaria de dizer ao professor da Universidade
Federal de Vicosa que ja nâo estamos na fase de análise das polIticas
pUblicas de educação do Govemo anterior. Já temos propostas. Vou solicitar
ao meu assessor de cornunicacão social que Ihe passe as mãos a proposta,
em aberto, que denominarnos de Escola Sagarana.

Foi perguntado sabre as professores em adjunção e sabre a
municipaiizacào. Já temos propostas nesse sentido. Para a ano 2000,
editamas uma resolução estabelecendo as regras da municipalização.
Acreditamos na municipalizacão, coma disse apropriadamente a Prof.
Vicente. No entanto, corn as novas regras, a municIpia tern que cornprovar
que tern urn órgâo municipal de educacão, capacidade técnica, piano
municipal de educação, a propasta seja apravada pela Câmara; ha
municIpios em que isso não aconteceu, e não haverá professares em
adjunção. As coisas demoram urn pouco a chegar no lugar. Dezesseis
muriicIpios apresentaram propostas, querem municipalizar escoias, turnas,
em 2000. Vamos analisar isso juntamente corn a UNDINE, para verificar se
essas prapostas são consistentes. Observem a diferença: não é a Secretaria
que está impondo, as municipios é que estâo proponda. Somente 16
demonstraram estar interessadas nessa municipalizacão. Vamas anaiisar
tudo isso.

Quanta aos professores em adjunção. a Governador já disse que não
haverá dispensa, embara a legislaçãa a permita.

Mas o Governador do Estado de Minas Gerais. Itamar Franca, não criará
nenhurn piano de dernissão voluntária. Ele não aceita isso como regra.

A prirneira medida é estudarmos corn as municipios - já temas uma
comissãa formada para isso - a possibilidade de fazer uma parceria para a
oferta de educaçaa infantil. Os rnunicipios não estão suportanda a onus.
Entãa, vamos analisar a hipótese de que alguns professores ern adjuncão,
que desejarern, passern par urna capacitacão para trabalhar em educação
infantil. E urna forma de aproveitar a professor e ampliar a oferta de educação
infantil, que as municipios já nao estãa conseguindo. Os demais professores
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em adjunçäo estão tendo a oportunjdade de buscar uma nova lotação. E os
munrcIpros que acharem que precisam de professores em adjunção, terào de
comprovar essa necessrdade. Ou entâo, vamos fazer convenios, e 0
munrcipjo var pagar pelo professor em adjunçao o que pagaria ao seu
professor, caso ele nâo tivesse aquele professor em adjuncao. Uma politica
de ressarcirnento uma vez que os recursos para o ensino fundamental do
FUNDEF säo pouco, mas estão indo para os municipios de acordo corn as
suas matriculas. E urn ráprdo apanhado que poderia dar em relaçao as
questoes que foram, especificamente Pevantadas.

o Sr. Vicente de Assis Duarte - Em primerro lugar, gostaria de falar sobre a
questao da adjunçâo. Temos tido concordáncia, junto ao Governo do Estado,
na malorla das questöes. Mas a questâo da adjunçao é uma das em que ha
d i vergencra. 0 Governo passado, para garantir esse nCmero absurdo de
munlclpalizacoes ofereceu essa moeda de adjunçao. Vamos insistir, temos
discutido corn o Prof. MurIlio Hingel essa questão. Uma grande parcela de
municipros assentou a sua estrutura de atender aos alunos em cima da
adjuncao Temos divergido nessa questao e vamos continuar divergindo.
Esperamos resolver isso corn bom-senso.

Sobre a questao do financiamento que Dileno citou, acho rnuito
in teressante. Acho que o movimento, infelizmente, tern sido aplicar mais
impostos, especialmente âquelas pessoas que ganham menos e que mais
pagam impostos. Não concordamos corn isso.

Ontem for dito aqui sobre a questão do salario-educacao, que é descontado
das empresas Existe urn movimento em Brasilia para se acabar corn ele. Na
verdade, deveria ser para ampliá-lo, porque ele nâo sal dos assalariados. Ha
urn nümero absurdo de açôes na justiça para nâo se pagar 0 salário-
educacao. Não concordamos que sejam Instituidos mais impostos. 0
Secretário Murilio Hingel já apontou o caminho. No ano passado, gastaram-se
em torno de R$500,00 por aluno-ano no ensino fundamental, e de
R$14.000,00Q00000 o Governo Federal entrou apenas corn
R$ 650.000.000,00, ou seja, menos de 5%. Ele, que gasta mais de
R$100,00000000000 corn a divida piblica, se quisesse, poderia gastar em
torno de RS1.000,00 por aluno-ano, que é bern menos do que os RS1.700,00
que se permite descontar no lmposto de Renda de nossos filhos, filhos de
pessoas da classe media, bastava que colocasse outros
R$ 14 .00000000000 Isso dana apenas 10% do que gasta corn 0 pagamento
da divjda - e essa divida nada mais é do que dar dinheiro para o dito capital
financeiro internacional Quer dizer, isso é uma opção politica; em nosso
en teridimento e falta de vontade politica.
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Nesse sentido, a CNTE fez a caminhada para Brasilia, no ültirno dia 6. e

está propondo que, por dez anos, gastern-se 10% do FIB, o que acho rnais do
que razoável - pelos atrasos que tern o Brasil na educacao, isso é mais do
que justificável. E esse dinheiro existel Pois não está sendo jogado muito
mais para o capital financeiro internacional? Então, vamos aplicá-lo aqui
mesmo. 0 caminho é por al - em movimentarmos nesse sentido. E a UNDIME
estará junto corn esse rnovimento, reivindicando esse valores para a
educacão básica no Brasil.

A Sra. Maria Hilda de Carvalho - Sr. Secretário, aqui estou representando o
Instituto de Educacão de Minas Gerais, corno Supervisora Pedagógica. Quero
retornar Os quase 93 anos da unidade escolar em pauta, lernbrando o lerna
Educar-se para Educar. Estou vendo, nas questoes reservadas aos subtemas
de hoje, uma conotacão muito interessante, em termos de interpretação da
lingua portuguesa - Acertando o Passo, Travessia... Conforme a
denominaçao, fica uma reserva: o cidadâo a beira do caminho.

Nesse sentido, gostaria de urna pontuação sua sobre o aspecto
profissionalizante especificamente no que diz respeito a escola normal e a
preparação de recursos humanos para o exerciclo profissional do magistérro.
Muito obrigada.

0 Secretario Munilio Hingel - A pergunta da professora do Instituto Estadual
de Educaçao é muito pertinente. Estamos estudando algumas possibilidades.
Urnas delas é a de retornarrnos corn o curso de formação para o magistério,
na condiçao de pós-médio, em algumas unidades do Estado. lsso porque,
mesmo que esteja previsto na legislacão que os professores, a partir de 2006,
tenham curso superior, sabemos que essa realidade não vai se aplicar a
totalidade do Estado de Minas Gerais, onde ainda temos professores que nào
tern sequer o ensino fundamental ou 10 grau.

For outro lado, se a nova Lei de Diretrizes e Bases da educacão nacional
sofre. de minha parte, algumas criticas, tern, pelo rnenos, urn ponto positivo,
entre outros - não vamos dizer que seja tudo negativo; nao sou dos que
criticarn por cniticar. Então, ha a possibilidade - e a estamos estudando junto
corn a Universidade do Estado de Minas Gerais - de transformacão do curso
de Pedagogia, que ja foi do Instituto Estadual de Educaçao, mas hoje está
afeto universidade, em urn instituto superior de educacão, a semelhanca de
uma experiência bem-sucedida na Franca, os Institutos Universitanios de
Forrnacao de Professores - IUPM. Essa e uma expeniência que já vem sendo
levada a cabo e é bern- sucedida.

Além disso, teremos de ter uma politica agressiva de capacitacâo, porque 0
professor precisa estar sempne em processo de aperfeiçoamento e de
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Estamos ate fazendo entendimentos corn as univer-sidades de Minas
Gerais, especralmente as universidades pblicas, Para que revejam os cursos
de formaçao a firn de prepararem recursos humanos Segundo as
necessidades do sistema.

Para isso, evidentemente , varnos ter de recorrer a outras estrategias,
especrairnente aquelas vinculadas a educacao a distância, porque nos
sistemas atualmente vigentes, corn os cursos emergencjajs e os cursos de
formaçâo nos periodos de recesso escolar, conseguimos atingir urn universo
razoável Temos mais ou menos 3 mll professor-es sendo habilitados ou
sendo formados. Mas isso, em relaçao as necessidades do Estado, incluindo
as necessidades dos municipios , é urna gota d'água no oceano. So corn
outros procedimentos, como teleconferénc i as utilizaçao da informática e
outros processos que articulam o ensino presencial corn a educaçao a
distãncra, é que vamos poder avançar.

Sern düvida nenhuma, a Secretaria terá uma polItica adequada, nesse
aspecto, em trés flyers: curso de Magisterio, na condicão de pós-médio:
Instituto superior de educacão que seria uma articulaçao entre a Secretaria e
a Univer-sidade do Estado, talvez envolva também a Universidade Estadual de
Montes Ciaros e, depors, politica de capacitaçao Para aqueles que querem se
aperfeiçoar e crescer; habilitacao e ate formaçao envolvendo todo o universo
possIvel de instituicoes de ensrno superior e estrategias ligadas a educaçao a
distâncja.

A Sra. Maria Hilda de Carvalho - Quero agradecer a fala do Secretário, so
que gostaria de fazer uma observacao. Não quero me limitar a questão da
escola normal, ao próprio umbigo, vale dizer, limitar-me ao prOprio Instituto de
Educaçao de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, gostaria de poder transformar
a sua fala de possibjirdades em certeza, e também resolver a abrangéncia
global do Estado: avaliar Para fazer. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Secretáno, estO aqul uma solicitaçao: "Exmo. Sr. Murilio
Hinge!, em nome dos professor-es da Escola Estadual Luiz de Melo Viana
Sobrinho, de DivinOpolis, eu, LOcia, aqui pr-esente, peço que cancele a
munrcrpa!izacao de nossa escola, pals dispornos de todos as requisitos
básicos exigidos Para não sermos municipalizados Agradeço a sua atencao,
LUcia Agurar. Atenda-nos por favor".

0 Secretárro Muri!io Hinge! - Esta é uma questão muito dificil de se
responder, porque acabamos de defender - e ate comungamos corn as idéias
do Prof. Vicente - a rnunlcipalizacao coma urn processo apropriado em
determinadas circunsténcias E claro que reconhecemos que houve muito
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acodarnefltO, houve pressão. 0 Prof. Vicente foi muito delicado na sua
exposicão. Mas eu a trouxe aqui para rnostrar a vocés que o Estado prometeu
aos municIpias 600 obras. Na verdade, não estamos conseguindo cumpr-ir,
porque simplesrnente não temos recursos. Mas estão todas aqui Para que
vejam: nucleacOes, escolas novas Para acabar corn a coabitacão. Tudo estO
anotado aqui, mas reconhecemos essas deficiéncias.

0 grande problema de rever algumas rnunicipalizaçOes é que o que regula
a transferéncia dos recursos do FUNDEF Para a Estado ou Para os
municipios é a censo escolar. 0 censo escolar de 1999 JO aconteceu.
Portanto, os alunos que estão na rede municipal foram contabilizados corno
da rede municipal; os alunos que estão na rede estadual jO for-am
contabilizados coma da rede estadual. ConseqUentemente, no ano 2000. Os

recur-sos do FUNDEF, aqueles que são redistribuidos no Estado - como bern
disse o Prof. Vicente, não hO recur-so novo, a União não estO colocando urn
vintém; aplica R$650.000.000,00, e as Estados e municipios aplicam quase
RS15.000.000.000.00 no ensino fundamental -' tendo em vista que essa
distribuição de recur-sos é automOtica, quer dizer, os recur-sos vão
diretamente Para o municipio ou Para o Estado, 0 semelhanca do FPM. e isso
demonstra como é dificil r-ever- a municipalizacão. 0 que acontecer-ia, se
houvesse rever-são na municipalizaçao? 0 recur-so iria Para o municipio. Mas,
estando as alunos de volta Para o Estado, a municipia terra de r-epassar esses
recursos Para o Estado. Evidentemente, isso e urna açOo extr-emamente
complicada e dificil, haja vista a que fez o Governo anterior do Estado, que se
apr-apr-iou de R$43.000.000,00 de recur-sos dos municIpios, em vista das
municipalizacoes feitas em 1998. Mas, coma se trabalhava corn o censo
escolar de 1997, a recurso tinha de passar pelo Estado. Poster-iormente, ia
Para as municipios. E a Estado, a partir de outubr-o, não fez esse repaSse. Se
o Estado não fez, jogou esse dinheir-o no caixa Unico, agora estamos tendo de
repassar, corn sacrificio imenso. PensOvamos que ter-minar-lamos essa tarefa
em outubro, mas acho que so vamos conclul-la em fevereir-o ou marco, tendo
em vista as difjculdades do Tesouro do Estado. Irnaginem a oper-acão inversa,
do municipia Para o Estado.

Fui muito franca, porque vocés pr-ecisam conhecer esses mecanismos, que
estão dentro da reforma da Constituição que criou a FUNDEF. E é dificil
trabaihar-mos nesses termos, ainda mais corn a problema, tao bern levantada,
de que a UniOo não traz sua contr-ibuicão. Caso contrOr-ro, ter-larnos outras
Passibilidades

A Sr-a. Presidente - Estas per-guntas são r-efer-entes ao mesmo assunto. Por
i SSa, you 16-las de uma vez. Per-gunta do Prof. José Irma, da Pr-efertur-a de
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Carlos Chagas, encamjnhada ao Secretárjo: "Como ficará, no ano 2000, a
situacão dos professores que se encontram em adjuncào em 1999, nos
municIpios onde não ha vagas na rede estadual7'

Nilce: "Como professora designada, gostaria de perguntar ao Secretárjo
Murilio Hinge] como pretende resolver Os problemas ligados a condicão
desses profissionars que, a cada ano, tern de fazer uma verdadeira
peregrinaçâo para conseguir trabalho. Não haveria urna forma mais humana
de tratamento dos profissjonajs?"

Aparecida Moreira de Oliveira, da Escola Estadual Teodoro Coelho, de Juiz
de Fora: "Sr. Secretário Muril:o Hingel, qual a sugestão que o senhor dana
para resolver o problema da coabitacão?".

Marcos MaunIcio dos Santos, representante do Sind-IJTE Sub-sede de
Coronel Fabriciano: "Quando o Secretário diz que, em Minas Gerais, temos
macs ou menos 2 mil profissionais da educação em situaçao de excedentes,
pergunta-se o que a Secretaria tern feito de concreto para mudar esse
quadro".

Pergunta de Ritza, de Divinópolis: "Quando foi feita essa proposta
"vantajosa" de municlpalizacao as Prefeituras o Governo do Estado, a
Secretaria da Educaçao não avaliaram como ficaria a situaçao dos
professores efetivos que certamente flcariam excedentes? 0 que fazer corn
esses 2 mil professores? Ha propostas para soluçao desses problemas: corn
professores de coabitaçao; de falta de recursos: de falta de vagas e outros7'.

0 Secretánio MurIlco Hingel - São muitas perguntas, mas e justo Professor
em adjunçao. Ternos trés opçôes. Pnimeira opção: aqueles que estão em
adjuncao e que, por quaiquer motivo, quiserem retornar tern a possibilidade
de, dentro do acordo que farernos corn Os municIpios, serem capacitados, se
o desejarem, para trabalhar em educação infantil. Quer dizer, eles deixarão a
adjuncao para o ensino fundamental, ficarão em adjunçao na educacao
infantil, mas, certamente rião cairão na categoria do excedente. Professor em
adjunçao, segunda possibilidade. Continuar em adjuncao. Se o Governo
Municipal provar para nOs, mediante urn piano concreto, que essa é a
soiução, evidentemente nâo vamos trabalhar para prejudicar o ensino e a
qualidade da educaçao. Esse não é o nosso intuito. Terceira possibilidade:
permanecer em adjuncao corn urna negociaçâo corn o municIplo em que este
farla o ressarcimento ao Estado não do que o Estado paga ao professor, flão
estamos querendo que o professor se tome municipal nem passe a receber
pelo municipio. C Estado seria ressarcido no valor que ele paga aos seus
professores e continuaria a pagar a esse professor em adjunçao.

Professor designado, professor contratado, isso é uma tragédia, é uma

1149

tristeZa, é. realmente. Iamentável. E urn drama que se renova a cada ano.
porqUe 0 professor não sabe se vai ter oportunidade, e as suas garantias são
poucas, são pequenas. Evidentemente, a soiução e o Estado caminhar, como
O deseja o Governador do Estado, para estabelecer uma reforma para todos
os servidores pi.iblicos. urn novo estatuto do servidor püblico em Minas
Gerais E, dentro desse estatuto, haverá urn tratamento para o pessoal que
atua em educacãO, em termos de carreira. No momento em que tivermos a
carreira, então, o Estado vai abrir os concursos püblicos para atender as suas
necessidades, e a problema da designacão ira desaparecefldo aos poucoS.
Não desaparecera de todo, porque a sistema educacioflal é mucto dinãmicO.
Então, ha professor que se afasta para tratamento de saüde, ha professora
que se afasta por gestacão ou qualquer situação dessa natureza, e temos
que socorrer a escola, imediatamente.

Quer dizer, Os alunos não podem ficar sem professor. Mas a designacãO
deixará de ser uma regra para ser, realmente, uma excecaO. Se me
perguntarem quanto tempo isso vai levar, e impossIvel dizer, tendo em vista
toda uma série de imp!icaçães de nivel federal. Ha emendas a ConstitulcãO
votadas pelo Governo Federal, Emenda n° 19, Emenda n° 20, Lei Camata.
Existem outros projetos de emenda a ConstitulcãO, e o Estado,
evidentemente, terá que esperar urn pouquinho para poder caminhar. Cito urn
exemplo, para que nao pensem que estou sendo pessimista nern que esteja
querendo fugir desse problema. Agora mesmo, a Congresso Nacional está
estudando, para votar, a Piano Decenal de Educação, que tern urn capitulo
inteiro sobre carreira de magistério. Então, temos que ver como vai ficar isso
no nivel federal, para, simultaneameflte, irmos estudando e, em seguida,
aplicar em Minas Gerais, porque ha, evidentemente, uma dependencia.
Temos que obedecer a legisiacão federal, nesse particular.

Coabitação. Penso que a coabitacão se resolve em parte por negociacãO,
por convênio, por contrato, ate que possamos construir as escolas prometidas
e ela desapareca. lnfelizmente, são 600 prometidas e, aos poucos, estamos
Cumprindo a nossa parte. mas a coabitacão já não sera admitida doravante.

Nas novas regras da municipalizacaO, nao se admite a coabitacãO, mas
ainda teremos que conviver corn algurnas situaçOes de negociacãO.

0 professor em excedéncia terá a oportunidade, caso haja possibilidade, de
trabalhar e de se capacitar em educacão infantil. H opçöes que talvez não 0

agradem, tampouco agradam a nos, por exemplo, urn professor trabalhar na
bibhoteca ou na secretaria. A mirn não me parece ideal que a professor esteja
fora de sua atividade, que é ensinar, mas, certamente, ele terá tambérn a
Oportunidade de buscar uma remoção ou urna lotação.

A-
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Não nos esqueçarnos de que é muito grande o nümero dos professores 
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se aposentam. Ainda ontem, assinei algo em torno de 300 apoSentadoriasPodem, poanto, em breve, surgir vagas para 0 professor em excedéncia Em
todo a caso, o professor excedente vai fazer a sua parte e procurar uma sala
de aula para trabaihar, e nos, de nossa parte, garantimos 	 que não seraexonerado. Afinal, o p rofessor excedente não tern culpa do que estáacontecendo

As pessoas estão inquietas, e temos procurado tranqüilizalas Por favor,
acreditem. Estou falando isso em piblico. E decisäo do Governador. Mas nao
fiquem acomodados. Procurem uma solucâo, e, se não for possivel, teremos,
infelizmente que manter esse quadro ate que a situaçào se resolva

Era o que poderia responder de manera bastante franca, mas corn a
intenção de tranqUilizalos Quem está corn recelo de ser exonerado por
favor, näo se preocupe. 0 Governador Itarnar Franco jamais usará desse
instrumento Vocês tern que acreditar nele e no Secretárjo que está fazendo
esta afirrnaçao na Assembléta Legislativa do Estado (- Palmas.)

A Sra. Presidente - Pergunta de Marlene Reis, da Escola Estadual Pero Vaz
de Caminha, para a Prof. Vicente: 'A UNDIME Os Estados e outras entidades
defendem, baseados na let do Fundo, que o valor minirno deverja ser de, pelo
menos, RS400,00. A lei diz que o piso deve ser calculado por meio da divisão
da previsäo de arrecadaçao e do nümero de matriculas. Pergunto: corn todos
Os problernas econômicos que o Brasil enfrenta, a UNDIME acredita que será
possIvel urn compromjsso sério do Governo a esse respeito?"

o Sr. Vicente de Assis Duarte - A UNDIME, na verdade, defende urn valor
bern mator que o estipulado na lei. Acreditamos que educação de qualidade
não se faz corn tao pouco.

No Municipio de Ipatinga, onde sou Secretárjo, gastamos RS1.300.00 por
aluno-ano e achamos que ainda é rnuito pouco. Defendemos que a valor seja,
pelo menos, em torno de U SS1.000,00. Recurso para isso existe. 0 que essa
poiftica rnaluca que nos governa joga fora para atrair capital internacional
serta mats que suficiente para conseguirmos o valor que proponho.

o Governo Federal defintu, em princIpio, RS300,00 por aluno-ano e, nos
dots tilttmos anos, passou para RS315,00. Corno o João Monlevade disse
aqul ontem, na verdade o valor não foi aurnentado mas diminuldo, pois houve
inflaçao nesse periodo.

o pior é que a Governo Federal não se esqueceu so da lei, mas também da
aritmética. A let está muito clara: divide-se o total dos 15% dos valores do
FPM, do FPE. do ICMS e do fF1 de exportacao pelo nUmero de alunos doensino fundamental, e se chega ao valor. 0 Joao Monlevade e especialista

nisso e tern exposto essa questão. No ano passado, o valor seria ern tomb de
R$425.00. Isso dana. para Minas Gerais, mais RS250.000.000.0 0 , o valor real

fol abaixo do valor minima nacional.
Quem tornou a iniciativa de fazer a lei do FUNDEF foi a Governo Federal, a

mesmo que foi reeleito e o mesmo que estO descumprindo a lei. E urn
problema seriisSimo, em vez de o Ministro cumprir a let, ele diz que vat aos
municipioS onde houver desvio de recursos. 0 desvio major está sendo por
conta dele. Acharnos que R$424.000.000,00 não são suficientes, mas é o
definido pela lei, que deveria ser cumprida. Alguns rnunicipiOS, como Recife e
Diadema, em São Paulo, já entraram na justica e conseguiram algurnas
liminares Os municipios deveriam questionar legalmente o não-cumprimentb
da lei por parte do Governo Federal.

O Sr. Waldir Aratjo - Bom-dia a todos. A nos, que estarnos no dia-a-dia das
escolas, parece-nos que algumas das açöes do Govemno estão lentas. Ha
vários projetos: Acertando o Passo, A Caminho da Cidadania, Travessia e
outros, mas parece que aviltarn a nossa inteligéncla. A proposta do Governo
não condiz corn esses projetos. Gostaria de saber do Secretário quando
esses projetos vao acabar, porque são projetos de enganacão, de fabricar
ntirneros, de empurrar alunos para a frente. Gostaria de saber também se
haverá a volta do ensino regular noturno, da 51 a 

81 series. Na cidade de
Uberlãndia já não existe o ensino noturno, as escolas estão vazias a noite.

Temos verificado que ha deficiência de vagas no ensino do 2° grau. 0
Governo pretende construir escolas nos bainros distantes? Comb será
resolvido esse problema? Urna das propostas aprovadas para a orcamentO
na Regional e no Triângulo Mineiro fol a construcão e a abertura de escolas
de ensino médio e de ensino profissionalizante. Coma será esse proceSSo?

Acho lamentável que a contratado tenha que se humilhar. Também é uma
hurnilhação para a populacãO que a escola não tenha urna seqüênCia de
trabaihadores. E uma roleta-russa. Nas cidades rnaiores, em algumas escolas
periféricas, a rotatividade de trabalhadoreS é grande.

Todos aqul sabern a que estou dizendo. E essa rotatividade de
trabalhadores que não permitirá que urn projeto pedagógico aconteca do jeto
que precisava acontecer. Acho que, quanto a essa questão da contratacãO, é
Preciso haver uma proposta a mais urgente possivel. Muito obrigado.

A Sra. Maria Leda - Coma Delegada Regional Node, gostaria de fazer ate
urn alerta ao Sr. Secretário. Será que esses 16 municIplos que estão pedindo
a rnunicipalização tern o aval da comunidade escolar ou é decisão do Prefeito,
e depois seria dito que foi uma coisa imposta?

Quero falar agora, Sr. Secretánio, nab mais coma Delegada Regional, mas
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como Diretora de escola. Dirijo urna escola, juntarnente corn toda a
comunidade escolar, corn o colegiado, corn a equipe pedagogica e corn urna
Vice-Diretora competentissjrna. Estive là durante seis anos e, nos Ultirnos trés
anos, quando tomet posse pela segunda vez, deixei claro Para Os meus
cornpanheiros que esse seha o meu iltimo perlodo, uma vez que acho que
seis anos e urn tempo hábil Para se fazer urn born trabaiho. Sei que o fiz, e o
que deixei de fazer nào fol por minha culpa, mas por causa da falta de
dinheiro do Estado. E tenho a confirrnaçào disso pela própria comunidade,
pela universidade, já que sou constantemente convocada por diversas
iflStituiçoes pare falar sobre gestao democrática na escola püblica, como o
farei em urn seminàrio no die 28. A escola que dirigimos fol homenageada
recenternente como destaque da década de 90 em educaçao, uma coisa que
atribuo a todos que là trabalham. Acho que fizemos urn trabaiho relevante na
reconquista do espaço Para o estudante, na redemocratizaçao da escola, etc.

Eu estava saindo corn a consciéncia do dever cumprido e feliz. Na tiltima
conferéncia, ouvi da Secretária Adjunta, e depois a confirmação de V. Exa.,
que as próximas eleiçoes serão pare oxigenar as escolas. Nunca pensei, Sr.
Secretáno, que eu fosse urn ente poluidor. (- Palmas.) Corn pureza da alma,
acho que ajudei o Estado a meihorar, e muito, a educaçâo pOblica de Minas
Gerais.

Ontern, o Governador deu entrada a uma ação por danos morals e
materials contra o Governo Federal, o que achei corretIssirno. Acho que
caberia a nos também uma acâo contra a Secretaria da Educaçao por danos
rnorais e intelectuais, porém faco uma troca corn o Governo do Estado. (-
Palmas.) Troco a minha açáo por danos morais e intelectuais por uma
sugestão: que o Sr. Governador tarnbém oxigenize toda a educação, a
começar da Superintendéncia e da própria Secretarla da Educação. A
oxigenaçào que defendo não significa, Sr. Secretàrio, trocar A" por "B", mas
que "B' seja muito meihor que "A". Muito obrigada. (- Palmas.)

O Sr. Messias Alves Ferreira - Sr. Secretário, corn a municipalizacão do
ensino, as Prefeituras, que estavarn a beira do abismo, falirarn. Corn isso,
quem foram os mais prejudicados? Os alunos e tarnbém toda a populecão.
Pergunto ao senhor quando o Governo vai arrumar uma forma de repeSSar
urn valor major por aluno, urna vez que o Estado gasta ate mais de RS500,00
corn urn presidiário, que ja não tern futuro, e uma criança, que ainda pode ser
alguem, recebe urn repasse de R$354,00. Quando o Governo vai estuder
urna forma de meihorar esse repasse por aluno pare os municipios?

O Secretário Murilio Hingel - Todos tern urgéncia, não é? E achamos que
deve ser assim mesmo. Mas a urgéncia não pode significar a adoçäo de
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rnedides inconseqUentes. corno a aceleraçâo de estudos. Temos alunos que
iniciaram a aceleração de estudos. Eles tern o direito de conclul-los, e é
exatarnente isso que estamos fazendo. Todos sabem que já nào abrimos
turrnas de correspondentes pare a 53 ou a 6 série. Portanto, o Acertando o
Passo estará extinto no ano 2000. 0 A Caminho da Cidadania estará extinto
no ano 2001, porque alguns dos que concluiram o curso de aceleração de
estudos no Acertendo o Passo terão a oportunidade de conclul-lo. Nâo
podemos cortar o projeto no meio. rnesrno que não estejamos de ecordo corn
a maneira como ele vern sendo implernentado.

Ensino médio - a grande dificuldede da construçâo de escolas de ensino
rnédio é a falta de financiarnento. Não ha recursos no Estado pare construir
escolas de ensino medic. Então, ha necessidade de que seja feita ume
revisão no FUNDEF, e isso ja foi falado aqui, várias vezes. Ha também
necessidede de retomarmos, por exernplo, a discussão sobre o salário-
educacao, que so pode ser usado no ensino fundamental, mas sua
arrecadação vem caindo a cada més. Isso econtece exatamente porque as
empresas estão entrando na justice, pare não contribuir corn 0 salário-
educaçáo. Ha pessoes que querern extinguir o salOrio-educacãO sem dizer o
que ira substitui-lo, apeser de ele ser o Onico recurso de que dispomos pare
investimento. Pretendemos etender, portanto, a toda a demanda do ensino
medic. corn o remenejernento e corn o reestudo. Estemos procedendo aos
leventementos do etendimento escolar, pare que não fiquem alunos sem
atendirnento. 0 Governedor do Estedo tern o compromisso de, ate 0 final do
seu Governo, atender, no ensino medic, a 80% dos que concluirem o ensino
fundamental.

Educaçao profissional - alguns cursos técnicos serào mentidos. Temos
vérios pleitos de municipios de Minas Gerais. Ao mesrno tempo, esterão
sendo implentedos alguns centros de educaçao profissionel, do segrnento
estaduel ou do segmento comunitário.

Quanto a questào do professor designedo, já respondi. Lamento, mes esse
problema nOo foi criado pelo Governo etual. E urne herance que recebemos e
temos o comprornisso de corrigi-le. Entretento, isso não se fez de urn
rn ornento pare o outro.

Municipalizaçao - os 16 processos de rnunicipelizaçOo estOo sendo
analisedos, mas isso não quer dizer que seráo eprovedos. Vamos ver se a
comunidede foi ouvide ou näo e se a situaçOo é regular. Quento eo fato de o
Estedo repesser meis recursos pare os municIpios. ecredito que o professor
que fez essa pergunte nào tenhe captado a essência do problema. Esses
recursos que vâo pare os municipios ou vérn pare o Estado sáo resultantes
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1154de urn repasse feito pelo Governo Federal a partir do I PI, do ICMS do
Imposto de lmportacoes e da chamada Lei Kandir, Portanto a Estado no
tern coma trabaihar corn outra media, porque essa é urna questáo aritmética
Na verdade, quem não está cumprindo corn sua pade é a Governo Federal
que nao está colocando aquilo Clue deveria.

0 Sr. Darwin Santiago Amaral - Meu nome é Darwin Santiago Amaral, e
minha pergunta é dirrgida ao Secretário Murulio Hingel: alguns querem crer na
existéncia de uma certa dicotomia entre as profissjonais da educaçao - de urnado, Os prafessores a favor da reprovacao do outro, a contrária. Violenta
simpIificaco dos fatos, tâo-somenfe Nenhum professor comprometido corn
seu trabalho em sä canscléncja deseja a reprovacao de quem quer que seja.
0 que se questiona é o que, de fato, acontece na realidade educacional de
Minas. Todos sabernos Clue cidadanja ref]exöes conhecimentos e dedicaço
não se dão por força de decreto de quern quer que seja. Queremos que
flassos estudantes possam concluir seus estudos, sejam eles quais forem, de
forma auténtica

Corn a cultura do sucesso instantáneo e autamátjco nossos alunos
concluern a ensino media sem, ao menos, terem lido urn 6nico livro sequer,
durante as longos trés anos do curso. E tado professor, quando pode, coma
todo parlamentar ou Secretário da Educaçao, salvo desconhecjdas exceçoes,
rnatricula seu filho nurna escoja privada, par falta de rnelhor opção,lamentavelmente

Urna professora do ensino fundamental depois de 32 anos de trabalho
serb, tern a salário de R$238,00 além de nós, professores designados, nostermos transformado, ao bongo dos anos, em bóias-frias do giz, sem dinheiro
para comprar livros e jornais.

0 sistema educacional impede a criança e a adolescente de ter acesso a
cultura nacionaf Coma se insuficientes fossem as efeitos da pobreza, criamos
a analfabeto dipbomado Os municiplos foram forçados a se municipalizar, enos, professores, também farcados a apravar em massa, inclusive as alunosausentes Pergunta: a escola püblica deseja e pode atender aos interesses do
aluno pobre e de uma certa classe media ernergente (usando urn terrno do
AluIsio Mercadante)

A Sra. Agueda Diniz Pacheco - Meu name é Agueda Diniz Pacheco, e sou
Diretora da Escola Estadual Mestre José Acamâncjo de Itabira, e
pertencemos 241 Superintendéncia de Nova Era. 0 processo de nucleaçaado ensino rnédio será revisto ? Diante de tantas dificuldades financeiras, como
estamos enxergando, haverá autorjzacão para a criação de nova ensino
rnéd:o em outras escolas, mesma que estas escolas nucleadas sejam
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suficientes para atendirnento da demanda?
Exernplificafldo, Itabira é urn municipio em que quatro escolas foram

nucleadas em pontos estratégicoS, para atender a demanda. Nossa escola
central tern vaga para 900 alunos. Ha uma escola a apenas 300m da nossa,
querendo implantar a ensino media. Corn tanta dificuldade financeira, a
Secretaria ainda val atender mais implantacão de ensino media.

A nuc!eação. em Itabira, está funcionando perfeitamente, corn nicleos de
lingua e central de informática funciananda. Gostaria de ouvir a opiniâo do
Secretária.

A Sra. Rosa Pimentel - Ouvi várias vezes a expressäo politicas piiblicas.
Gostaria de discuti-las e fazer alguns questionamentas ao Secretária MurIlio
Hingel. Ouvi uma frase muita bonita do Prof. Vicente sabre a falta de recursos
e verdades. Ouvi outra frase do Prof. Miguel Arroyo sobre discutir a objeta da
educaçao: em primeiro lugar, a educando e a educador. E não ouvi hoje, em
nenhum momenta, alguém falar sabre a educadar coma ser humano, como
urn ser que tern contas a pagar, vive corn a salário aviltada. Entãa, gostaria
de lembrar que estamos em Bela Horizonte, a terceira Capital do Brasil, e a
Prefeito Cello de Castro se propOe a aurnentar o salária do primeiro escalão
do Governo para RS6.000,00, fora as "mordamias". Issa e palitica piiblica.

Vejo tambérn a Governo Itamar falanda em politicas piblicas e se
esquecendo de que estamas sem reajuste ha cinca anos, sem a incarparacão
de urn abono de R$45,00, ao mesmo tempo em que as Deputadas desta
Casa ganham RS41 .000.00 par més. Issa e politica pübltca.

Vejo também, corn indignacãa, que as Juizes e Promotores jA receberam
metade do 1311 salário de 1999. E a nasso Natal de 1998, coma cantamas na
müsica "Mairemunerado"? "MalremuneradO vocé me deixou, mairemunerado,
seu Governador. Paga logo, meu Natal tá atrasado. Paga logo, seu
Governador" Cantarnas isso em Ouro Preto, no dia 21 de abril. 0 nosso Natal
está atrasadissimo, e não sabernos se irernos sobreviver ate 0 próximo. Cadê
as nossas verbas retidas, que são milianárias coma as dos Deputados
desta Casa? São verbas de gente pobre, de gente humilde, que não tern
Subvençoes sociais. Cadé a cancurso dos contratados, dos bóias-frias da
ed ucacao, Clue foam mendigando de escala em escola? Cadê o concurso da
servente escolar? Cadê a dobra, para a ano que vem, dos efetivos?

Para terminar, gostaria de agradecer a atencãa e a respeito de todos.
Ternos que cobrar do Governo que politica pCiblica tern Clue ser, no minimo,
Solidárja cam aqueles que ganham pouca, como as servidores da educação,
Coma os funcianários piiblicos. Muito obrigada.

0 Secretário Murilia Hinge! - Sabre a qualidade da escala ptblica.
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entendemos que tern que ser sempre valorizada. E a mais democrática,
atende a todos, sem nenhum tipo de discriminaçao. Näo tern sentido que as
populaçoes mais pobres no tenham ensino de qualidade. Temos procurado
atender a algumas questOes nesse aspecto e acabamos corn a pramoçao
automática. Estamos deixando que cada escola, corn a sua identidade,
organize a tempo escolar conforme as suas necessidades e possibilidades.
Entendemos que ternos que valorizar a nossa cultura, o nosso Pals e
alfabetizar nãa apenas no sentido literal da palavra, mas realmente transmitir
conhecimento e cultura, para que tenhamos urn lugar adequado.

Não é tarefa simples, mas está sendo enfrentada e o será corn coragem e
disposiçäo. Minas hoje representa urna exceção, no quadro nacional, em
muitos aspectos e se tornará exceção no que diz respeito a qualidade da
escola ptiblica.

Sabre a nucleaçao, estarnos reavaliando o assunto, inclusive na zona
urbana. Muitas vezes, ela foi feita transformando-se algurnas escalas em
escolas de crianças, e outras, em escolas de jovens. Evidentemente, temos
que veriflcar o que é mais conveniente para atender a comunidade. Se, no
caso de Itabira, a problema do ensino médio está resolvido, nào ha a que
alterar. Em muitas outras comunidades, ha pleitos para a implantaçao dele. 0
Estado está atendendo a essas reivindicaçoes de acordo corn a possivel.

Não fugi a pergunta sobre a direçao de escalas. Quis deixar a assunto para
o final, porque me parece que a professora que falou de forma tao forte a
esse respeito nâo assistiu a palestras que fiz, inclusive nesta Assembléia,
quando falei da resoluçao que trata da escolha de Diretores e Vice-Diretores
pela comunidade escolar. Referi-me a muitas Diretoras competentes,
algumas das quais conheci pessoalmente e cujo trabalho aplaudi, porque fui
as escolas e vi de perto o que fizerarn. Portanto, se usei a palavra "oxigenar",
ela deve ser entendida coma a necessidade de renovaçäa. Assim como
muitos que hoje estâo dirigindo escolas tiveram oportunidade de assumir esse
importante cargo, ela também deverá ser concedida a autras pessaas. Entäo,
o sentido foi esse. Nao ha nenhum demérito em relaçao as atuais Diretoras.
Poderia falar de algumas que naa cumpriram bern suas obrigaçoes ou
fraudaram suas escalas. Temos sido obrigados ate a alguns pracedirnentos
em termos de sindicância e processa adrninistrativo, rnas issa é a exceção.
Então, par favor, vejam tudo que fatei e nao tirem do meu discurso uma
palavra. Fica muito ruim quanda tiramos urna ünica palavra e a consideramos
como senda aquilo que pensa a Secretário. Sou professor, fui Diretor,
vivenciei todas as experiências e reconheço a trabalbo de quern trabaiha corn
educaçâo. Se nâo falei mais em educaçäo e no educadar, coma se queixou
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uma das manifestantes, foi porque meu terna não se abria mais nessa
direção. Cumpri o tema que me foi passado. Tenha todo a respeito par quern
trabalha em educação.

Reconheca que, ha muitos anas, fala-se na valarização do magistéria, rnas
isso nãa se cumpre. E coma aquela frase que encantramas na estrada: a
árvore está farta de homenagens. A árvore quer ser respeitada. Poderiarnas
substituir e dizer: a professor está farto de que se diga que ele precisa ser
valorizada. E preciso passar a açáo. Pam comprovar a minha sinceridade e a
rneu compromissa, desculpe-me a Deputada, pais houve interferênciaS
invectivas, tenho a publicação dos anais da Conferência Nacional de
Educacão, realizada em 1994, quando estava no Ministérlo da Educação.
Cansta nos anais, a fls.1.041, um grande acorda nacional f'irmado entre a
Ministéria da Educação, as Estados, as municipios, a CNDE e a Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras, em que se prevé a valarização, a
profissianalizacão do rnagistério, urn regime de colaboracãa e ate urn
calendaria de implementaçãa.

Infelizmente, issa já acanteceu no final do Governa Itamar Franca. 0 nova
Governa aptou par urn nova caminho, pela emenda constitucional que criou a
FUNDEF. Sei que e enjoada ficar falando de FUNDEF, de nimeras, mas a
verdade e que houve urn escamoteamenta da idéia da valorizaçào do
professor.

Em Minas Gerais, coma em muitos Estadas brasileiros, nãa h6 coma
valorizar a professor, porque as recursas do FUNDEF já existiam, ja estavam
au nos Estados au nos municipios. 0 que aconteceu corn a FUNDEF em
função da rnatrlcula nas redes estadual e municipal é que as recursas foram
redistribuldos, não hauve recursas novas.

Sern recursas novas, sem financiamenta da educaçäo, coma é que este
Pals pode destinar RS140.000.000.000,00 do orçamenta para pagar a divida
piblica e a União nao pode destinar R$2.500.000.000,00 para a FUNDEF, 0
que, para Minas Gerais, significaria urn adicional anual de R$240.000.000,00?
Então, poder-se-ia pensar nurna melharia da situacãa.

Quanta ao professor designada, já disse que esse problerna é antiga. Sou
professor apasentado do Estado, e, quando comecei. ja existia o professor
designado, de aulas extra nurnerárias. Certarnente ninguém se lembra disso
porque sáa todos rnuito mais jovens que eu. Entao, é urn sisterna antigo, em
que náo ha garantia e que vem sendo executada através dos anos.

0 compromissa do Governador atual, de quern se cahrau tanta, e a nosso
comprornisso sao as de mudar essa situaçãa. Mas isso nao se faz de urn dia
para a outra. Não somos uma paeira isolada, a Estado de Minas é da
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uma legislaqao major . E preciso urn pouquinho de paciêncja. Vanios
aperfeiçoar o processo de contratacao evitando abusos que, muitas vezes
são praticados e vamos ter tempo para cuidar da carreira, dos Concursos
Falou-se de verba retida. Essa não foi retida pelo Governo atual, ele estã
a bsolutamente em dia corn as seus compromissos Não foi ele que abriu urn
concurso que não se rea!izou. Os serviçais se inscreveram e o dinhejro não
foi devolvido. Não estou querendo jogar pedra no teihado de vidro alheio.
Simplesmente tenho que explicar, porque fica parecendo que nao ternos
vontade, decisão polltica de avançar.

Gostei muito de estar corn voces. Realmente, a democracia é ótima porque
nos permite falar, ouvir. Talvez ate falernos mais do que deverIamos.
Deveriamos ouvir rnais, mas o tempo está a lirnitar as nossas ago-es.

Gostaria de agradecer a atencão de todos e dizer que a Secretarja da
Educaçao está corn as portas aber-tas. Teremos outras promocoes corn a
Assembléia Legisfativa. Queremos acertar. Vocés podem dizer que não basta
a intençao, mas ela é a prirnelro passo. Depois da intençao, a vontade e o
compromisso Então, ternos uma gradaçao. Temos a intençâo de acertar;
acho que a vontade existe - quern é professor tern de tratar bern as
professores -, e o compromjsso já foi exposto em praça pibIica - nem foi
exatamente por mim. Muito obrigado. Vocés foram e são muito simpáticos.

A Sra. Maria Leda Clementino Marques - Gostaria apenas de fazer urn
agradecimento, dizendo ao Secretárjo MuriHo Hingel que fico satisfeita corn a
resposta. Concordo plenamente corn a renovacao mas discordo, como
professora de Portugues, em outro ponto: urna palavra atrapalha, sim, todo a
contexto de urn discurso. Muito obrigada.

0 Sr. Vicente de Assis Duarte - Quero pedir licença ao Prof. Murulio Hingel
para usar a palavra "oxigenar". Vou dizer que a educacao pUblica em Minas
está muito oxigenada. Hoje, 42% dos alunos do ensino fundamental são de
responsabilidade dos municIpios Isso é algo totalmente nova. Quero frisar
isso, pois a grande maioria do püblico presente é ligada ao ensino na rede
estadual, para que vocés tenharn isso na cabeça de forma permanente. Ate
recentemente, a rede estadual cobria quase que a totalidade da educaçao em
Minas, mas hoje é diferente hoje, ha outra rede a seu lado, do seu tamanha,
que merece nâo sá respeito, mas tambérn muito cuidado, porque todos estão,
em sua maioria, iniciando urn trabaiho. A grande rnaioria das alteraçoes
ocorreram em municIpios pequenos, corn quase nenhuma infra-estrutura

Em Segundo lugar, após usar a palavra "axigenada", pois realmente acho
que ha uma axigenação muito grande, quero agradecer a Assembléja e falar,
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agora, aos Deputados que votem, a rnais rápido possivel, a projeto que trata
do salario-educacão, que está trarnitando na Casa e é da Deputada Maria
Tereza Lara e do Deputado Iva José, que trabalharam junta corn a UNDIME.
Esse projeto é acordado entre as municipiaS representados pela UNDIME, e
o Governa do Estada. Entãa, gostariamas que as Deputados o apreciassem e
votassem a mais rápida possIvel, para que, em janeiro, já possa estar sendo
executado e esses recursos ja possam ter chegado aos municIpias. Muito
obrigado.

A Sra. Presidente - Quero agradecer muitissima ao Secretário Murilio
Hingel. Sabemos, professor, que eStarnos em uma democracia, em que
acontecem, mesrno, manifestacães coma essas dos sindicatos e dos
companheiras e cornpanheiras educadareS. Isso, realmente, acontece porque
estarnos em urna sociedade democrática, principalmente em Minas Gerais.

Sabemas do s6rio problema de estarmos ha quatro ou cinco anas sern
aumento, naa so no Estado, mas também em vOrias prefeituras. Sabemos
dessa situaçOa e fomos relatora de uma comissáo que estudou a
endividamenta do Estado de Minas Gerais. Então, ao mesmo tempo em que
estou solidária corn as companheiros e companheiras da educaçãa, nào
poderia, de forma algurna - seria ate uma injustica de minha parte -, deixar de
registrar que a Prof. MurIlia Hingel e sua equipe tern demonstrado - vindo a
esta Casa todas as vezes que convidado - abertura para discutir as questOes.
E lOgico que é impassIvel haver satisfaçãa completa ou, ate. poderia dizer, de
mais de 50%, devida 0 situaçãa que vivemas no Pals. Quanta ao FUNDEF,
par exemplo, temas de cobrar do Gaverno Estadual e dos Gavernos
Municipais, sim, rnas nOo podemas deixar, de forma alguma, de nos organizar
e de cobrar do Governa Federal que curnpra a seu compromissa e siga a lei,
praposta par ele rnesrna, de ampliar as recursos para a FUNDEF. Assim,
estarernos danda aos Estados e aos rnunicIpios condicöes de manterem a
seu prajeto Esse e a desejo de muitas Estadas, inclusive de Minas Gerais,
de, realmente, na prOtica, poder valorizar as professares.

Esse projeto foi discutida corn a UNDIME, coma foi falado. Em outra
oportunidade, daremas mais detaihes dele. Aqui estãa a Presidente da
UNDIME; a SecretOria Executivo, Prof. Carlos Roberto; a equipe da
Secretaria de Estado da Educacão, cam a participacãa do Secretária, Prof.
Murllio Hingel; seu assessor, Gilberto, que esta semana esteve nesta Casa, a
que mastra que este é urn prajeta de parceria. Ele trata dos recursos que se
campunharn de 1/3 do Governo Federal e 2/3 do Estado. 0 Estado estO
abrindo rnOo dos seus 2/3 para redistribul-los aos municipios. Isso é
democracia, 6 a deseja de que haja descentraliZacãO dos recursos.
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Quero cumprimentar muitissimo o Prof. Vicente, da UNDIME. Ela tern

desempenhado urn papel importantIssimo, acompanhando esses trabaihos.
Tramitou nesta Casa uma proposta de emenda a Constituiçao que

propunha flexibilizar Os 25% dos recursos destinados a educação. Corn a
açao efetiva de toda a equipe da UNDIME, poderemos modificar esse quadra.

Educaçao é isso mesmo: nás, de mãos dadas, questionando quando
necessário. Sempre digo que quern questbna quer o bern. Eu tenho falado
ate do próprio Governador Itarnar Franco e da Secretaria da Educação. Como
eu disse, é a Secretana corn a qual temos mais relação, pois sou professora,
sou Diretora aposentada. Temos feito esses questionamentos porque
desejamos bern ao Governo, desejamos que dé certo, pois fa!ar arném a tudo
nâo contribui.

Quando questionamos é corn esse objetivo, professor, de estar
contribuindo.

Encerramento do 1 0 Painel
A Sra. Presidente - Neste momento, vamos encerrar esta parte e suspender

nossos trabaihos par 3 minutos. Daqui a pouco, terernos a nossa Secretária
Adjunta, a Profa. Maria José, e urn representante do Sind-UTE, 0 Hilário.
Como se pode perceber, este é urn outro debate democrático, em que 0
Governo e o Sindicato vão poder estar frente a frente, mostrando a que é
comum e o que é contraditório. Nesses 3 minutos de intervalo, peco que
aqueles que ainda nao registraram a sua presenca que a façam, para que
seja computado para receberem o certificado.

Quero agradecer muitissimo a vocés, pois estamos ha muito tempo aqui e
ninguém arredou a pé, desculpem-me a expressao popular. Estamos juntoS
lutando por essa educaço, por essa Minas Gerais que sempre amamos.
Muito obrigada. (- Palmas.)

Ericerrando, o Deputado Sebastiáo Costa pediu que dissesse que ja
designou relator para o projeto do salário-educação, sera a Deputado Antonio
Carlos Andrada. Também quero citar as mentores deste seminário, que já é
urn sucesso: Deputados Edson Rezende e Rogerio Correia.

Está encerrado o 10 painel.
Recomposiçao da Mesa

A Sra. Presidente - Convidamos a tomar assento a mesa as Sras. Maria
José Feres, Secretária Adjunta da EducaçOo; Maria Tereza Leitão de Melo,
Secretária de Assuntos Educacionais da Confederaçao Nacional dos
Trabalhadores em Educaçao; o Sr. Antonio Carlos Hilário, Coordenador do
Sind-UTE, e o Deputado Rogerio Correia, urn dos autores do requerimentO
que deu origem a este seminário.
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Destinação da 2a Parte da Reuniãa
A Sra. Presidente - Destina-se esta parte da reuniOO ao prosseguimento do

SerninOriO LegislatiVo ConstruindO a Politica de EducacãO POblica em Minas
Gerais, corn o terna "ValorizacãO do Trabaihador em EducacãO".

PalavraS da Sra. Presidente
Nunca é dernais ressaltar a importâflcia deste seminário que está sendo

organizada pela Assembléia LegislatiVa do Estado de Minas Gerais, por
dezenas de entidades educacioflais e por orgãos pUblicoS. Deve-se a
sucesso deste evento tanto ao alto nivel dos expositoreS quanto a
participacãO ativa dos companheirOs e das companheiras que aqul estão.
Que esse fato fique registrado.

Palavras da Sra. Maria José Feres
Exrna. Sra. Deputada Maria Tereza Lara, coordenadOra dos debates:

Deputado Rogério Correia -, Prof. AntOnio Carlos Hilário, coordenador do Sind-
UTE; Profa. Maria Tereza Leitão de Melo, da Confederacâa Nacioflal dos
Trabalhadores em Educacãa, educadareS calegas superintendefltes
professores e professoraS inicialmente, quero curnprimefltar a Assembléla
Legislativa por esta iniciativa, que e Impar e, ao mesmo tempo, da maior
importância para a politica educacioflal em Minas Gerais. Nem era preciso
dizer isso. Este seminárlo foi exaustivamente preparado, vOrias reuniOes
aconteceram nesta Casa, sob a coordenacãa dos Deputados e tivemOs
encontros regionais. De fata, estamas conseguindo, par iniciativa da
Assembléia Legislativa, uma participacOO muito grande para se discutir a
politica educacional em Minas Gerais. Esta alianca é muito importante para
todos nos que apostamOs em educacãO e em dias melhores.

Os temas "ValorizacOo do Trabalhador em EducacOo". 'Salánas e Pianos
de Carreira', "FormacOO Permanente e Continuada do Trabaihadar em
Educaçao" são muito complicados para serem discutidas em 20 minutas. Fiz
a opçOo de levantar algumas linhas gerais, corn as quais a Governa vem
trabalhando e procurando discutir corn as mais diferentes atares no Estada.

Ao discutirmas urn tema como este, é importante ter a clareza de uma
Politica global de educacãO. Se ha urn problerna que considera serb, as
vezes, em educacão - e devo dizer que encontramos essa questaO na
Secretaria -, é a desenvalvimeflta de açOes muito pontuals. Existem açOes de
capacitaçao num determinadO setor, par exemplo, que nãa conseguem se
relacionar corn urna politica global da Secretaria, ou cam urn projeto pohtico-
pedagagico da Secretaria, ou corn urn projeta polIticopedag6gIc0 da escola.
isso, no meu entendimenta, é falta de organicidade. Uma politica educaciaflal
tern de fazer corn que as suas partes interajam, tenda coma objetiva urn todo
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maior, que deve ser explicitado.

For isso, antes de propriamente falar de valorizaçao, de piano de carreira e
de formaçao inicial e contjnuada, é importante resgatar o que consideramos
os pontos fundamentais da "Escola Sagarana".

Essa publicação já saiu, alguns tern acesso a eia, outros me pediram, mas
ainda vamos fazer urn grande iançamento dessa publicação durante o
Encontro Estadual sobre a Organizaçao do Tempo Escolar, que vai coroar a
discussão que já aconteceu nas escolas, nas superintendências e nos
encontros póios sobre a que chamamos de seriaçao ou ciclo, o que, de fato, é
muito mais do que isso, é a concepção da escola que queremos.

De qualquer maneira, para quem ja teve aceso a pubhcação, isso fica mais
fácil; para quem não teve, a mais rápido possivel, ela estará divuigada para
todos aqueles que tém interesse em saber a nossa proposta.

A "Escoia Sagarana" não é urna pubhcaçao fechada, evidentemente,
continua aberta a debates. Para nos, a piano da educação nao pode ser
restrito aos gabinetes, nem ser engessado. Tern de estar em permanente
avaliação e em permanente mudança. 0 que estamos chamando de "Escola
Sagarana"?

Fomos buscar esse termo em Guimarães Rosa, exatamente para expressar
as enormes diferenças que este Estado possui, sern perder a perspectiva da
universalidade. Guirnarães é mestre nisso. E a paiavra "sagarana" representa
exatamente a nossa identidade, a nossa raiz, as nossas diferencas, mas sem
perder de vista a caráter universal.

A 'Escola Sagarana" é o centro do que estamos chamando de Sistema
Mineiro de Educaçao. Este deve passar por uma construçao coletiva. Não
está pronto; peio contrãrio, está começando. E tern a participação de todos
aqueles que tern aigurn tipo de interesse au aiguma atividade na area
educacional. E a "Escola Sagarana", que é o centro desse sisterna, para nos
é a escoia democrática. 0 termo, como já disse, representa a nossa
diversidade e, ao mesmo tempo, a nossa universandade. F a democracia e
entendida al de uma forma bern ampia. Ate escrevi, na pubhcaçao, que a
radicairdade democrática é entendida no sentido de que ser radical e tomar as
coisas peia raiz. Por isso, essa escola democrática tern alguns pontos que
são essenciais para que essa dernocracia radical - nesse sentido que faiei -,
de fato, possa ser construida e consoiidada.

Esses pontos essenciais são cinco. 0 primeiro é garantir a acesso e a
permanéncia do estudante na escola. Não adianta falar em universalização se
não existir eqüidade e igualdade de oportunidades. E precisa que se garanta
o acesso corn eqUidade, corn igualdade de oportunidades e que se garanta a
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permanéncia do aluno na escola.

Essa permanëncia é urn combate sistemático a toda forma de exclusão que
a escola ainda possa ter. Do ponto de vista da caréncia sôcio-econômica.
para combater essa exclusão. a Governo está desenvoivenda urn programa,
cuja implantacão operacional pretendemos começar a mais rápido possivel, e
já existe toda urna rnovimentacãa nesse sentido. E a Programa Bolsa-Esco!a.
Ele seria destinado a familias carentes que tenham f;lhos de 7 a 14 anos, para
que sejam mantidos na escola püblica. Ha uma série de critérios, e a
publicação "Escola Sagarana" resume isso urn pouco. Não you entrar em
detaihes, porque so a Bolsa-Escala dana para fazerrnos uma outra discussão,
e não é a terna de hoje. E a exernplo prático de uma acãa para garantir a
permanéncia do aluno na escoia, combater a evasão escalar e, portanto, a
trabaiho infantii e a situação de meninos e meninas de rua.

0 segundo ponto importante da escola democrática é urn projeto politico-
pedagógico de inclusão, corn qualidade para todos. E fundamental que a
nossa "Escola Sagarana" desenvolva a seu projeto politico-pedagôgico
voltado para a aluno, centrado no aluno, corn o desafio de fazer aprender, do
sucesso escolar, da progressão continuada, de tal sorte que seja, de fato,
uma escola inclusiva. Quaiquer acão excludente da escola, mesmo que seja
involuntaria, mesmo que tenhamos a meihor das intençöes, não torna essa
escola democrática. Uma escola que exclui não tern nada a ver corn a
dernocracia.

0 terceiro ponta é que essa escola democrãtica tern de ter autanornia e
gestão democrática. Essa autonomia tern de ser arnpliada, as nossas escolas
já a conquistaram e ja a possuem numa escala razoável. Mas, além de
amphada, ela tern de ser discutida. E preciso entender autonamia além da
caixa escolar. E precisa entender autonornia além do aspecto financeiro. F
Precisa entender autanamia do ponto de vista pedagOgico e do ponto de vista
daeducaçao.

F precisa entender a autanomia sem soberania. 0 que é issa? E entender
que, num sisterna püblico, não pademas perder a perspectiva do vies do
ptiblico. Se eu perder essa perspectiva, passarei a tratar a escola p6biica
coma se fosse privada, coma se nãa fizesse parte de urn sistema. Portanta,
Corn a autonomia, tenho que construir uma identidade própnia na escola. Corn
tantas diferenças no Estada, que a "Escola Sagarana" procura retratar, tenho
que ter identidade, mas, ao mesrno tempo, não p0550 perder de vista a idéia
de que faco parte de urn sistema püblico de ensina, em que o piblico deve ter
obrigatoriarnente caráter coletivo e social.

Durante rnuitos anas, na história deste Pals, o pOblico foi tratado coma
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interesse privado, embora travestido de pUblico. Essa é uma cultura que
anda existe muito entre nos. As vezes, sem querer, defendemos a interesse
pessoal coma se fosse pUblico. Isso faz parte da nossa cultura e do
autoritarismo corn que a Estado brasileiro canduziu a chamada modernizaçao
do Brash. Portanto, a escola autônoma não pode perder de vista a fato de quo
é piblica. Ela faz parte de urn sistema maior, onde a vies social e coletivo
precisa ser resguardado. Ao mesmo tempo, tern que ter uma gestao
democrática que nao se esgote corn a eleiçào do Diretor. Não existe
democracia sem eleiçao, mas também nao existe dernocracia sO corn a
eleiço.

Democracia é mais do que eleiçáo. Ela corneça urn processo democrático.
Pensamos assim e podemos ate estar sendo radicais demais. Depois, vamos
discutir esse assunto. Mas a eleiçâo começa urn processo democrático que,
de fato, so se consolida se eu tiver estruturas democráticas, se souber
flexibihzar a poder, se conseguir partilhar a poder. E partilhar o poder na
escola significa envolver diretamente, na sua gestao, a participaçäo de todos
Os seus atores: professores, servidores, especialistas, Diretor e pals de
alunos.

Além de ser uma escola corn autonornia e corn gestao dernocrática, 0
quarto ponto - esses pontos não precisam vir exatamente nessa ordern - é a
da valorizaçao dos profissionais da educaçäo. Nâo existe escola democrática
sem profissional valorizado, porque nâo existe educaçao sem gente.
Educaçao e gente, é recursos humanos. Eu preciso dos prédios, do dinheiro
para construI-los, e tudo isso e importante. E necessário que haja infra-
estrutura, mas o que faz a educaçao somos nOs. NOs sornos as atares do
processo educacional Se nào forrnos valorizados, näo adiantarão
computadores, antenas paraból icas, televisOes, prédios razoáveis. Enfirn,
precisamos ter pessoas compromissadas corn 0 processo de educacão e
devidamente valonzadas. Não sou contra a teievisão nem contra a
computador. Pelo contrárjo, acho que isso tudo tern que existir mais. Temos
poucos. Mas ter apenas isso não quer dizer que a Governo esteja investindo
na educação. investir na oducação é investir nos profissionais, nas pessoas
que fazem a dia-a-dia da escola.

Par Oltimo, a escola democrática tern que ter reiaçâo corn a comunidade,
corn o seu tempo. Tern que ser atual. Tenho repetido, rnuitas vezes, que a
escola ja nao pode dizer que tern apenas a funçao de ensinar. Essa função é
importante mas, hoje, e muito reduzida. Essa funçao é muito pouco, eu diria
que é quase mediocre. Hoje, a alguns dias do prOxirno miiênio, a funcao da
escola tern quo ser a de formar seres humanos. Isso é muito mais do que
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ensinar. E também ensinar, mas é, além disso, levar em conta a cagnitiva, a
afetividade, a sexualidade. a cidadania, a participação social, enfirn, a
capacidade do educador de formar seres hurnanos. Para isso, a escala tern
que ser atual, ter relacaa corn a cornunidade, enfrentar as problemas e
desafios do seu tempo, ate para ser urn instrumento de transformação da
sociedade.

Eu ainda defendo essa pasicão, mas nãa numa visão messiãnica.
Entendendo quo a escola é a Unico agente capaz de fazer isso. Entendo que
a escola é urn agente irnportante para transformar a sociedade.

Na minha concepcãa, é preciso transforrnar a sociedade, e luto par isso ha
muitos anos. Vou cantinuar lutando ate morrer. Acho quo já não tenho cura,
par isso continuarei lutando para quo essa sociedade seja mais justa,
democrática, iivre, igualitária e feiiz. A escala é urn instrurnento importante,
podendo e devendo contribuir para isso. A escola não pode se abstrair do
tempo que vive, dos probiernas que tern e da cornunidade que a cerca. Ela
precisa ajudar a transformar essa sociedade.

A valorizacãa dos profissionais da educacao faz parte dessa politica global
de se construir e consolidar urna escola pOblica, autônorna, democrática e de
qualidade para todos. Coma pensar a valorizaçao dos profissionais na
educação? Na "Escola Sagarana", na nossa proposta, essa valorizaçao é
também prevista corn alguns pontos quo são fundamentais. 0 Governo
entende que precisamas reconhecer, na prática, a papel social do educador,
corn a adoção de medidas voltadas para sua efetiva valorizacão. Coma so faz
isso na prática? Corn a discussão e a irnplemontação do urn nova piano de
carreira para as trabaihadores em educacâo. Estamos começando a ostudar
e a discutir essa questáo no Governo.

Alias, ontom fiquei sabendo, par interrnédio do uma parlarnentar, de urn
pratesto rnuito mal-informado do que ou passava a dia discutindo a carreira
corn a Sind-UTE no meu gabinote. Quoro informar a quern protostou, que fez
ate urn ropdio, que não começamos a discutir a piano de carreira corn a
sindicato. No momenta, ostamos articulando, no Gaverno, uma acão geral de
discussão da carreira. Hoje, fazer a carreira do trabaihador em oducação
repercuto e dove ser articulado corn toda o processo de rnudanca que vai tor
que acontecer no funcionalisrno do Estado.

Dal, nãa tenho düvida de quo várias discussôes váo acontecer. Par
exernplo, teromos que discutir se deveremas ter urn pessoal de apoio numa
carreira da educaçãa au numa carreira geral do Estado. Não tenho ainda
essa clareza. Mas e irnportante saber quo, para se falar em carreira na
educaçao, 6 preciso quo também haja mudança das leis que regern a
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1166estrutura das carrejras do funcionalismo no Estado Não podemos fazer acarreira da educacao isol adamente, mas não podemos também perder a
especificidade da carrerra da educaçao. Estamos trabaihando na direcão da
articuiaçao corn a geral, sem perder a especificidade que significa uma
carreira como a dos trabaihadores em educacao, deve ser trabaihada
Segundo suas especificjdades

Por que e impor-tante essa articuiacao? Prirneiro, porque fazemos parte do
Estado; Segundo, porque teremos due derrubar uma Série de leis antigas do
Estado - escierosadas e caducas. Antes due haja aigum mal-entendido como
houve corn o oxigénlo, quando falo esclerosadas e caducas, quero dizer due
estou me referindo a uma figura de palavra, a uma metáfora

Trata-se de leis due estäo ultrapassadas pelo tempo. Assim, precisam de
ser revistas porque acabarn entravando uma séde de outras questoes. For
exemplo, a habiUtaçao para ministrar a fivel de ensino correspondente penso
due deve ter preferencia quem tern habiiitacao para ministrar a nivel de
ensino correspondente Quern e habilitado em História deve ter preferência
para ensinar História - falo Histôrja porque é minha area -, seja efetivo, seja
designado Se tenho urn efetivo que não tern e urn designado que tern, dada a
preferéncia ao designado, porque tern a habiHtacaa. Mas a lei nào me
permite Então, essa lei tern que mudar.

Eu peguei essa, mas posso pegar urn conjunto muito maiar de leis, due são
pontuais, due não tern, de fato, urna estrutura S:sternatjzada e acabam
ernperrando todo esse processo do piano de carreira da educaçao. Eu diria
due, no mornento estarnos cornecando a Iirnpeza da area, ou seja,
levantando esse material, fazendo a articuiacao geral corn o Governo. Vamos
formar urna cornjssáo especifica de piano de carreira da educaçaa, sern
perder de vista a articuiaçao corn uma comissão geral, due ja está instalada
na Secretaria de Administracao Essa é uma posiçao do Governador. S. Exa.
já determinou due seja feito esse piano de carreira, assim corno sejam
incluidas as carrejras especificas

Farernos esse estudo da forma mais democrátjca passive!, mais péblica
possivef levando em conta Os interesses da educacao, Os interessespbIicos, que é a due interessa aos profissionais da educacaa. For due temos
que ter urna carreira nova? Porque, de fato, a praposta do Governo é acabar
corn a figura do designado. Não ha prajeto pedagogico que resista ao
profissional da educacao que é designado. Isso gera insegurança,
instabllidade as pessoas tern dificuldade de estreitar laços de carnprornisso.
Sou urna defensora da estabilidade no seiço pUbhco e, particularmente na
educacao Não Concordo corn a argumento de que a estabilidade gera
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acomodacãO. A estabilidade gera comprornisso, e a compromisso está
permanentemente engajado no processo daeducação. For isso, a figura do
designada prejudica a proposta pedagógica. E urn absurdo a due acontece na
educacãO deste Estado ha tantos anos. 0 que tenho due fazer? Carreira,
concursa péblico, norneacão e efetivação. Efetivar, a mais rápido possivel,
todos aqueles due puderem ser efetivados. 0 Secretário disse due isso não
vai ser feito do dia para a noite. Mas ternos coma meta, pelo menos ate a final
do Governo, inverter a quadra. Hoje, metade dos trabalhadores são
designados, e metade são efetivos. Que as designados, ao final do Governo,
sejarn apenas aqueles due estiverem em substituiçöes eventuais e
temporárias, coma licenca médica, licença-rnaternidade, etc. Temos que ter
urn quadra efetivo no Estado e a carreira do rnagisterio.

E a formacão inicial e permanente? Essa é uma forma de valorizar a
trabaihador da educação e a escola democrática e está nessa polItica geral
de que falei. Estamos pensando em desenvolver a due estarnas chamando
de gestao consorciada do sistema mineiro de educação, entre Estado,
municIpio e universidades pübiicas. Podemos ate estender para autras. Já
tivemos, num serninãrio inicial, uma conversa due envalveu as seis
universidades federais do Estado, as duas universidades estaduais e a PUC
de Minas Gerais. Essa gestaa consorciada e a qué? E mais do que parceria,
é mais do due prestar serviça. Estarnos dizenda due é urna alianca. E toda a
educaçao do Estado começar a ter urn tipa de gestão em due possa dividir Os

problemas e, de fato, ter poiiticas pCiblicas coletivamente definidas. Urn dos
pontos due vamos levar nessa gestão consorciada é a farmaçaa inicial e a
formaçao continuada dos professores. Acordamos, ate agora, quatro pontos:
formaçao inicial, formação continuada, avaliacão do corpo discente, não corn
empresas de fora, que cobram urn absurdo, rnas corn as universidades
pUblicas, due tern condicão de resolver esse processo de uma forma muito
mais engajada e comprometida.

Reforma do ensino media e ingresso no ensino superior: na formação
inicial, é rnuito impartante due cornecemos a rediscutir tados os problemas
dos cursos de licenciatura e pedagogia. A propasta das universidades é a
reformulaçao dos cursas de licenciatura e pedagogia corn a participaçãa do
Estado. Aigurnas já estão nesse processo, e queremas acelerá-lo.

Além disso, habilitacao daqueles prafessares due naa tern nivel de
habiiitação exigido, para due possarn ministrar 0 nivel de ensino due estão
trabal hando.

Hoje, temas areas criticas, em relação a habilitação, em Aimenara.
Diamantina, Januaria, Governador Vaiadares, Guanhães, Montes Claros,
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Paracatu, Pirapora e Teófilo Otôni. Esse levantamento é parcial. Nessas
areas, os professores não habilitados da 1a 4a série correspondern a cerca
de 78,65% do Estado. Não são muitos em termos de nimero, mas são muitos
em termos de percentual. Nessas areas, da 5a a 8a série, todas as disciplinas
apresentarn mais de 40% de professores não habilitados. Nessas areas,
também no ensino médio, disciphnas que apresentam maior nümero de
professores não habilitados: Quimica, 8%; Fisica, 80%; Arte, 83%; Biologia,
68%. Quem tern menos problema é o Portugues, que 56 tern 24%. Que
tristeza falar disso do Portugues! Precisarnos partir para a habilitaçao e fazer
a educaco continuada ao mesmo tempo. Qual é o instrumento da educaçao
contnuada? Junto corn a gestao consorciada do sisterna mineiro de
educaçao, envolvendo as universidades, na educação continuada,nós
teriarnos, tanto para habiUtaçao quanto para a educação continuada, a
estratégia da educaçao a distância ou semipresencial, como o esquema do
PROCAPE.

A segunda fase do PROCAPE está prevista para ser iniciada no ano que
vern. Já estarnos trabaihando de uma maneira urn pouco mais arficulada. 0
esquerna do PROCAPE e muito born, é sempre presencial, pode ser usado
em outras esferas, mas e preciso que haja articu}ação corn a poiltica geral da
Secretaria. Em relaçao a sua prirneira fase, quando Ii todas as avaliaçoes que
foram feitas, todos Os 81 mil treinandos responderarn a provas de práticas
pedagógicas, vi respostas fantásticas em relaçao a progressão continuada.
Os professores eram pela progressão continuada na avaliacâo. Setenta por
cento acertaram essa questão. Pot-tanto, eles são pela progressào
continuada. Ao mesmo tempo, quando se implantavam Os ciclos, talvez Os
mesmos 70% diziarn que progressão continuada era promoçao automática. E
por 31 vai urna séne de distorçoes, em que se percebe o seguinte:
capacitação descruzada do projeto politico-pedagogico que está sendo
Jevado avante. 0 que pretendemos é fazer esse entrosarnento.essa
organicidade. Alérn do PROCAPE, ha outros cursos sendo pensados para a
educaçao continuada, nunca desvincu(ados das rnudanças na formação
inicial e das mudanças no projeto polItico-pedagogico do Estado.

Outra acão que vamos levar a frente é criar no Estado centros de educaçao
continuada, ao estilo do Centro de Referenda do Professor de Belo
Horizonte. E possivel fazer isso junto corn as próprias universidades, que
tambérn gostararn da idéia, quando teriarnos urna gestão compartilhada pelo
rnenos nos pólos do Estado. A id6ia é criar, pelo menos, cinco ou seis centros
ate o final do Governo, para se ter urn processo prático de educaçâo
continuada, de forrnação perrnanente, uma estrutura gerencial para essa
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forrnacão perrnanente.

Creio que, no debate, teremos corno esciarecer tudo que ficou pendente.
Ser que foi muita coisa. Agradeco a paciéncia da Mesa e a atencão de vocés.

Palavras da Sra. Maria Tereza Leitão de Melo
Deputada Maria Tereza Lara, coordenadora do debate; Deputado Rogério

Correia; Secretaria Adjunta da Educacão, Maria José Feres: companheiro
Hulario, Coordenador do Sind-UTE; companheiros e companheiras
trabaihadores em educacão; senhoras e senhores; inicialmente, gostaria de
apresentar, tanto a organizacão do seminário quanto aos seus participantes,
as desculpas da Profa. Jussara Dutra Vieira, que foi a pessoa contactada
para compor esta Mesa, Presidente do CEPERES e Vice-Presidente da
CNTE, a qual, por questoes surgidas na ültima hora, não pôde comparecer a
este serninário.

Como ontem eu estava representando a Confederacão no debate, fui
solicitada para cumprir essa substituição. Irei me esforcar para traduzir urn
pouco das idéias não so minhas, da Jussara, mas, particularmente, da
Confederacao, que são construidas no dia-a-dia da luta das nossas entidades
fihiadas.

Gostaria de começar fazendo uma mençao ao retrato da escola. Ha urn
docurnento elaborado a partir da consulta feita as escolas püblicas do Estado.
Ao analisar algumas respostas dadas pelos alunos e pelos pais em reaçao
ao trabaihador em educaçao, vimos que a comunidade escolar o considera
corno alguern que recebe uma remuneracao menor do que aquela que
merece, que precisa estar sempre atualizado, corn politicas de forrnacão que
o qualifiquern, que o aperfeiçoern, que predisa de urn espaco de estudo - a
tar-efa estudar é rnuito relacionada ao ensino - e alguém que tern condiçoes
de propor e de decidir.

Entre os itens apontados como os que mais agridem a imagern do
trabalhador em educacão, esta a sua rnarginalizacão nos processos
construtivos e decisórios da politica educacional, dito por nós, rnas também
pelos pais e alunos das nossas escolas. Esse é urn pouco o perfil que a
Confederação vem construindo ao longo desses anos e que foi colocado
naqu&e pacto de valoruzacao do rnagistério, ao qual o Secretaruo da
Educaçao, na époda, Ministro da Educação, fez rnençao no primeiro horario
de hoje. A valorizaçao do profissional da educaçao se apOia num tripe em que
a Confederação vem insistindo e, felizrnente, hoje faz parte das agendas
governamentais e esta na leitura critica que os pals e alunos fazern e
reivindicarn par-a o nosso perfil de profissional. Que tripe é esse? Carreira e
jornada, condiçöes salariais dignas, formacão inicial e continuada. Isso é

rA



LA

Q

E
0

'0

1170
exatamente o objeto desse debate. que, no caderno-resumo , consta corn
bastante ênfase e iucidez, a partr do debate feito na preparaçao para este
seminárjo.

Para nos, esse tripe constitur, exatamente o perfil profrssionaj. Está mais do
que na hora, se já nào passou, de o trabaihador em educaço ser
considerado urn profissionai: já foi considerado sacerdote, corn uma missão a
cumprir; a tia carinhosa que substituj a mae, etc. Tudo isso fruto de uma
história da educação no nosso Pals e, ao mesmo tempo, uma certa
maqulagem, para esconder as politicas desvalonzadoras colocadas ern curso
ao longo de toda essa histOria.

Então, ser tratado como profissional alias, ter esse perfil profissional está
diretamente ligado as condicães de carreira, de jornada, de salário e de
formação.

E isso, para nos, tern iigação corn alguns pontos - que tarnbém foram
citados pela Secretária Adjunta e constam no relatOrjo de vocés - que
aparecem na constituição da Escola Sagarana, o que muito nos anima. 0
pnmeiro ponto é a referéncia da unidade. Quem é esse trabaihador em
educacao? Quem é esse profissional da educaçao e como deve ser
categorizado? A Secretárja tocou em urn dos pontos nevrálgicos na
constituicao desse perfil, defendjdo pela CNTE, que é o seguinte: 0
profissional da educação näo se resume ao profissional do magisterio - ao
docente, como é chamado por alguns. 0 profissional da educaçao, para nOs,
e mais amplo; é o que trata e tern inferência no processo educativo e no ato
educativo E temos, e logico, uma constituiçao de funcoes e de segrnentos
divididos em dois grupos básicos: o do rnagisteho e o dos funcionários da
educacao - corn proposta de profissionalizacao desse setor, corn forrnaçao
própria e corn funçoes determinadas algurnas ja assimiladas no projeto do
Piano Nacional de Educaçao, a que nos referirnos ontem.

A segunda referência é a da dernocracia. Como isso se traduz na
valorizacao do magisterio? Prirneiro, concordando plenamente corn a
Secretána, pela dernocratizacao das formas de ingresso. 0 concurso pübiico
e a estabilidade no serviço pUblico são os fatores que determinarn o grau de
democrat:zacão e de seriedade do pübiico. A prática, evidencjada nos ültimos
anos, de aurnento das contratacoes ternporárias, não assegura esse
processo Não sabernos de once vém essas indicaçaes; quern indica para ir
para determinado municip,o, escola ou disciplina; e como é esse processo
seletivo, quando existe - e ele existe em alguns sistemas. Para que vocés
tenharn urna idbia, no meu Estado, Pernambuco, fol feita, a tItulo de dar
austeridade a contratacao ternporárja, uma seleçao, cujo resultado saiu no
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diário oficial de sábado, rnas, na quinta-feira anterior, urn professor
apresentou-se em urna escola - e isso não aconteceu so all -, dizendo que as
aulas de MatemOtica disponiveis naquela escola eram suas. Isso sern que
tivesse saido o resultado da selecão, que verificou apenas o currIculo e
alguma experléncia. Então, são maquiagens que inibern e agridern o processo
democrático de ingresso na carreira pOblica.

Do ponto de vista da prática pedagogica, corno isso pode influir na
valorização profissional? 0 trabalhador em educacão está sendo requisitado,
cada vez mais, para ultrapassar suas tarefas rotineiras de dar aula. Isso
acontece, como também foi rnuito bern colocado pela professora, ate pela
própria funçao da escola, que precisa urgenternente ser redirnensionada. Se -
como bern dizem Os flO5SO5 alunos - ele tern capacidade de propor, de decidir
e de fazer leituras criticas da realidade, é necessário que o projeto politico-
pedagOgico da escola e os programas e as polIticas do Governo contribuarn
para essa prática, não apenas corn a eleição direta para Diretor, o que é
fundamental e indispensável aos prograrnas de democratização da gestão,
mas também corn a constituicão, a valorizacão e o fortalecirnento da
participação da comunidade escolar, por meio de conseihos, discussão,
implernentação do projeto politico da escola e de conquistas de niveis e
estágios cada vez rnais sólidos de autonomia e de democratizacão da gestão
escolar, para que isso interfira - pois, evidentemente, nada é isolado - na
democratização mais arnpla do sisterna educacional e, mais ampla ainda, da
nossa sociedade.

A escola tern urna contribuição importante a dar nesse aspecto. Nesse
sentido, ha experléncias muito positivas desenvolvidas por algurnas
administraçOes. E irnportante que urn piano e urn projeto de valorizacão
profissional tenham essa referéncia corno fundamento.

A terceira referenda é a qualidade. Ontern, já nos referimos a ela. Hoje, de
rnanhã, foi feito tarnbém urn destaque em relação a necessidade que estamos
encontrando de adjetivar a quaiidade que queremos, rnediante o choque e a
apropriação de algumas bandeiras do rnovimento social, por aqueles que
tenharn urn projeto diferente e contraditório ao nosso.

A qualidade total, que foi hoje iembrada como uma das mazelas da
educação, engana rnuito, tanto pela própria denominação, que confunde
muito total corn global, corn geral, corno aquela quandade que vai realmente
abranger todas as necessidades da escola e de seus trabalhadores. Estamos
tratando de inserir a qualidade no contexto social.

A qualidade social agora adjetivada por nOs está relacionada a qualidade de
vida dos trabalhadores e dos alunos da escofa pOblica. A escola pode ter
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1172boas condicöes de ensino, e ha urn certo investimento nos aspectos
estrutural material e didático, mas, se os alunos e os profissionais de
educacao nao tiverem uma qualidade de vida que passe por outros meandros
da politica püblica, como emprego, saOde, transporte e saneamento
certamente as condiçöes de aprendizagem ficarão rnuito prejudicadas

A qua!idade Clue defendemos como elemento constitutivo da valorizacao
profissional está relacionada a formaçao, as condicöes de trabaiho e salário e
Inserida nurn contexto mais amplo da qualidade de vida.

E necessárjo que a vaiorizacao do profissional de educaçao, tao
relacionada a necessidade de meihorar a qualidade do ensino, preveja, por
exemplo tempo pedagógico - nào sei como vocés chamam aqui, nós
chamamos de hora-atividade näo sei se voces chamam de hora do trabaiho
pedagogico -, espaço para reuniöes, Para acão coletiva, distribuicao curricular
que permita essa ação coletiva e Iiberacao para cursos, que está prevista na
própria Resolucao n° 3, que fixa as diretrjzes da carreira. Temernos encontrar
uma dificuidade rnuito grande corn essa ocorréncia em toda a administraçao
Para relacjonar a isso Os pianos de cargos e carrejras

Ditas essas trés referéncias ampliamos urn pouco o debate da valorizaço
e dessas referéncias Para o perfil profissional, que precisa, prirneiro, estar em
sintonia corn a funçao e o papel social da escola.

A indagacao e a probiematizacao feita na fala da Secretária acho que
merecem aprofundamento major. Qual é o papel e a funçao social da escola
ptb!ica? Isso interfere diretamente na leitura do projeto politico e pedagogico,
na organlzacao dos tempos e espaços escolares, na concepcao de curriculo,
de formaçao, de avaliaçao do desempenho do aluno e do profissional da
educacao

Temos urn acümulo já de murto tempo, de reflexâo, de textos, de livros
sobre isso, rnas a dinámica social está exigindo que nos debrucemos sobre
isso. Essa exigencra está vindo de fora para dentro da escola.

E muitos de nôs ainda estamos trabaihando corn a escola de 10, 20, 30
anos atrás, principalmente quando q uestionamos e comparamos os indices eOs nivers de qualidade da educaçao püblica. Essa pergunta foi feita ontem,
em quase todas as mesas, ate na de financiamento Portanto, está nos
incomodando E é born que incomode pare que seja refletida e tenhamos
condrcoes de apresentar uma proposta e uma resposta que Coloque a escola
nesse contexto social, coma instrumento que posse interferir na
tra nsformaçao social.

0 segundo aspecto é o seguinte: nessa função que está sendo requerida
ara a escola, quars seriam as atribuicoes do trabalhador em educação?
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Quais as grandes desafios Para sua prática pedagogica? No debate sobre
progressão automática "versus" ciclos, que, em Mines Gerais, se dá corn
muito mais ênfase do que nos outros Estados que visitamos - tive a
oportunidade de participar da conferéncia do Sind-UTE e de gravar urn texto
sobre isso -, essa questão é muito recorrida. H Os que acreditam que a
tarefa de ensinar, historicameflte atribuida ac, professor, está sendo diminuida
pelas novas formas de avaiiacào, pelo nova perfil do aluno que está
chegando a escola e pela queda do seu "status" social. Eu dine que temos
como reconstruir isso de forma a dar a esse profissional urn perfil muito mars
contemporâneo, muito mais politico do ponto de vista da função que ele tern
que desempenhar se estivermos atentos ac, que esta ocorrendo ao nosso
redor.

Existem competidores em relaçao a nossa tarefa de informar, alguns ate
bem mais simpáticos do que nos, que cumprem essa tarefa corn muito mars
tranquilidade, como os meios de cornunicacão, as fumes, a televisão, as
revistas. Mas, se formos devidamente formados, se tivermos a reflexão
direcionada nessa linha, temos alga que ninguém pode nos tirar. E preciso
trabaihar isso, tanto em polIticas pübiicas que queiram uma escola
contextualizada nessa direção quanto através da acão sindical dos
movimentos socrais e do sindicato de educacão, em particular, que é a nossa
identidade de classe corn a aluno da escola piiblica, nosso aliado de primeira
hora. Muitas vezes, nos nos colocarnos em urn patamar diferente do desse
aluno, de quem so nos lernbramos pare justificar que tal die nao havera aula,
porque entraremos em greve. Trabaihar a aiiança de classe no cotidiano e por
dentro do nosso papel politico e educativo de profissional de educação é
tarn bern urn desaflo a nossa valorizacão.

Por fim, a perfil do aluno. 0 aluno que nos chega retrata a que a escola
revela corn urna nitidez emocionante. Ontem, foi feita a seguinte pergunta:
"Qual a escola ideal para o aluno real?". Concordo plenamente corn a
resposta do Prof. Miguel Arroyo: vamos olhar para esse aluno que está
chegando a escola como sendo urn aluno diferente do que fomos, corn outro
padrao de comportamento, com urn acCimulo cultural diferente. De acordo
corn os padrôes de uma escola tradicional, não sabemos ou nao ternos
COndiçaes - muitas vezes, sabemos, mas não temos condicôes - de
aprofundar esse perfil e trazê-lo Para a constituiçãO do projeto politico-
Pedagogico e da contribuicão ao nosso perfil profissional.

Então, corno podernos sintetizar toda essa reflexâo - e acho que esse é a
grande desafio desse debate - em urn piano de cargos e carreiras, que é 0

I nstrumento sIritese da vaiorizaçâo profissional? No piano de cargos e
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1174carreiras é preciso discutir muito, corno faiou a Secretária E urn instrument
0que tern uma concepcao de va!orizaçao. Na hora ern que eie fixa ou nao urn

piso salarial profissional está dizendo qual é o tipo de profissional que quer.
Na hora em que ele se relaciona ou não corn a qualidade da educacao corn
parãmefros de democracia e de participacao na gestao e corn parárnetros de
formaçao do trabaihador em educacao, está dizendo o que quer. Na hora em
que ele diz ou não quals são Os critérios de desenvolvimento na carreira,transparentemente de modo que vocé saiba onde ingressa, como ingressa e
em que condicOes e a qual tempo chega ac, final da carreira, ele está dizendo
qual a perspectiva que quer. Então, trabalhar esse instrumento näo pode se
resumir a urn trabalho técnico de ajuste ou a urn trabalho técnico de urna
iegis!acao qua!quer. 0 pIano de carreiras é urn instrumento que diz muito da
idé:a, da rntencionaiidade e da perspectiva de valorizacao profissional que
tern o legislador. A partir da sua própria construcao já diz se a perspectiva é
democi-atizante ou autorjtária

Entâo, que este seminário reivindique e conquiste que a cornissão que vai
elaborar- o piano de cargos e carreira do Estado de Minas Gerais tenha
participacao dos trabaihadores em educacao. Essa tern sido a forma que a
CNTE tern indicado, e once ela existe temos pianos muito mais abrangentes
muito mats abertos, corn perspectivas de qualidade muito mais positivas que
os daqueles que se trancarn nos gabinetes e seguem a risca a Resoiução n°
3/97, do Conseiho Nacional de Edu cação

Por fim, quero considerar e inserir todos esses elementos - formação,
carreira e saiário - dentro da perspectiva do direito. Se não exigirmos e se 

Os
Governos democt-átjcos e populares, na primejra hora, não derem esse
aceno, näo derem essa iição aos demajs, estaremos fazendo de conta que
estamos valorizando os nossos profissiona is de educacao. Valorizaçao
significa direito, e inserir direitos em poilticas püblicas é urn desafio para os
governantes e para nos, sociedade civil. Espero, ardentemente que este
seminário vença esse desafto e transforme esse direito em letra escrita na
politica pi:ibltca do Estado de Mines Gerais. (- Palmas)

Paiavras do Sr. AntOnio Carlos Hilário
Primeiramente gostarta de fazer a saudacão de praxe a Mesa. Não youcitar nomes para ter mats economia de tempo. Então, you fazer a saudação a

Mesa, a todos aqui presentes e àqueles que nos assistem de casa. Quero
fazer, espectalmente uma saudacão a Assembléja Legislativa por mais este
evento. Já ha algum tempo, principalmente no ano de 1997, quando nos
deparamos corn a questão do FUNDEF e das municipalizacoes esta Casa
abriu urn importante espaço de debate. Infeiizmente apesar da riqueza dos
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debates e das propostas, o Governo anterior, simplesmente, resolveu jogar
tudo na lata de lixo, apesar de, institucionalrnente, ter estado presente neste
Plenãrio e ter concordado corn as propostas aqui apresentadas. Mas, de
novo, em palácio, ele jogou tudo na lata de lixo. 0 que se sugeriu nao foi
seguido, restando hoje apenas as mazelas do que sobrou do processo de
municipalizacão. E importante, amigos, que se faca aqui esse registro.

0 Vicente afirmou que o Carlinhos, representando a UNDIME nos debates
da teleconferéncia, foi gentil ao dizer que o Governo anterior induziu a
municipalizacão. Para o Vicente, o Governo não induziu, mas forçou. Eu já
acho que também o Vicente foi gentil. 0 que houve no processo de
municipalização foram, na verdade, chantagens. A adjunçào, a que ele se
referiu, foi uma delas. A outra, pior ainda - negada pelo João Batista e
confirmada, depois, por uma resolução -, foi a do critério de dots por urn: ou 0

municipio assumia o ensino fundamental ou o Governo nào abria vaga para 0

ensino médio. A cada duas matriculas para o ensino fundamental, o Estado
dana uma matnicula para o ensino rnédio. Ora, essas chantagens é que
fizeram corn que o processo de municipalizacão acontecesse e trouxesse as
penosas conseqüências de que todos temos conhecimento.

0 Secretário Municipal de Educação e o própnio Vicente consideram que 0

que se fez não foi o melhor. Agora, pergunto: o que fazer, então? 0
Secretãrio aponta para 2000 uma proposta diferente, que ate acho
interessante.

Sou daqueles que acredita mesmo. Irreversivel é sá a morte. Se se verifica
que o processo de rnunicipalização está sendo desastroso para Os

municipios, não interessa que tenha sido criado por lei. Ha formas de se
criarem novas leis e de voltar atrás para desfazer o caos que se anuncia para
urn futuro prOximo. (- Palmas.)

Debatemos corn a Secretaria da Educaçâo a seguinte questão: de que
adiantará propor nova forma de municipalização Para 2000, se não se fizer a
revisão do danoso processo que está em curso? Temos que ter cuidado
nesse ponto, continuar exigindo correçOes no processo de municipalização e,
ate mesmo, reversäo daqueles pontos que se podem transformar em caos.

Levando em conta a producão que foi feita anteriormente nos trabaihos
sobre municipalizacão, não sabemos qual sera a producão deste seminário.
Não vemos corn muita clareza o que será feito corn o seu resultado, a que me
preocupa bastante. Por isso é que you repetir para os senhores nosso
Posicionamento desde as primeiras reuniOes preparatórias deste seminário:
vimos corn bons oihos e achamos muito interessante esta iniciativa da
Assembléia, mas achamos que ela deveria ser rnais ousada, de rnodo a
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1176transfor m a Cornlssão de Educaçao que aqul funciona em centralizadora e
canalizadora das propostas apresentadas e responsável pela forrnulacao de
urn projeto de educaçao Para a Estado de Minas Gerais.

or que isso? Porque o grande problema da educaçao, no Estado de Minas
Gerais e em todo o Pals - esse é o desafio que temos de vencer -, é a
descontnujdade Nenhum projeto educacional val a frente por muito tempo
porque as projetos educacTonais tern a face do eventual ocupante do Palácio;
ele pensa urna politica educacional, e o Governo seguinte acaba pensando
outra. E nos ficamos nessa valsa, e não vem va!orizacao não vem qualidade,
naa vem nada. So sabram mazejas

A nossa Intenção é de que esta Casa seja urn canal de centralizaçao das
asplracoes da sociedade, once todos as atores da sociedade tivessem
abertura para discutir, format izar e bancar o nosso prajeto,
independentemente do interesse do Governo. Educaçao tern de ser dei nteresse da socjedade e nâo do Governo que ocupa o Paiácio.

0 desafio está nas nossas màos. Näo adianta pressjonarmos a Secretárjo,
pressionarrnos a Governo, parque temos de tomar a nosso fazer em nossas
próprias mãos. A marcha a Brasilia, em 6 de autubro, tinha como pressupasto
que 10% do P18 dos próximas dez anos fossem para educaçao, contra Os
atuats 3,7%. A sociedade deve se mobilizar para tomar para si a destino que
se quer.

Essas colocacöes são necessárias porque estamos num tempo em que Os
direitos estão diminuindo - estão 81 as reformas, que não me deixarn mentir -,
continuamos pagando Impostas, e a nossa vida se deteriora. Em vez de
criticar e charamingar, temos de nos mobilizar, propor e exigir que se cumpra
O que for necessário a sociedade.

Antes da minha exposiçao, a Maria Tereza, representante da CNTE, já fez
referéncia a esse tema, que foi aprofundado nacianalmente Não you repetir
as temas ja abardadas para avancarmos sabre Outras questoes. A exposição
da Secretaria da Educação coaduna corn a nossa perspectiva. Deveriamas
estar alegres, satjsfejtas porque todos concordam Vamos em frente, que
será mara y ilhaso Mas não é bern assirn.

Qual a nossa estrategia sobre a valorizacao para pontuarmos algumas
questoes para a debate corn a Secretaria? Em nome da ética e da
honestidade politica, devo dizer que a nasso relacionarnenta corn a Secretaria
da Educação e born. Vocés puderarn observar que, de vez em quando,
cachichávarnos ate alegres, porque a re t acionamento está sendo bom. Faço
questão de fazer este registro, porque a Governo anterior foi rnuita
desrespeitoso. A flassa relacão era de briga todo a tempo, pela total falta de

sensibitidade para corn a educacãa.
Corn a Secretaria atual temos tido a satisfacão do diáloga franca. aberto e

respeitoSa, mas, apesar dissa, temos várias criticas a fazer.
RespeitaSamente queremaS fazer essas criticas para que a producão seja
positiva, na resotucãa de algumas questöes, corn a perspectiva da qualidade.
o ponto central da nossa discussão não é a valorização.

Para nãa desagradar alguns you explicar. 0 centra da nassa preocupacão
está na genese do Sind-UTE. Desde que ele nasceu, enquanta LITE, em
1979, ja empenhava a bandeira da defesa da escola piiblica e da educacãa
piblica de qualidade, que é direito de tados e dever do Estado. Esse é a
nassa objetiva central: uma educacão inclusiva e de qualidade para todos que
de!a necessitem.

Se isso e verdade e se caminhamas nesse ruma de forma concreta e
abjetiva, surge para nós a discussão da valarizacãa. Não temos a valarizacão
coma urn firn em si mesma, simplesmente coma a deseja de uma corparacãa
que quer meihares condiçöes de trabalha, methores salários, sem nenhum
retorno para a sociedade, que é quem paga esse salârio.

For isso faca questãa de dizer que a objetiva central é a defesa da escola
püblica de qualidade enquanto direito de todos e dever do Estado. A partir
dai, para que caminhemos nessa perspectiva, é que vamos discutir a
valarização, ate para desfazer urn discurso que interessa muita aas
gavernantes - e a Governa anterior se utilizava muito desse discurso -, de que
so pensamos a valarizacOo do panto de vista corparativo. 56 pensamas no
que a trabalhador da educacãO deve ganhar, rnas não nos impartamas corn a
que estarnas oferecendo, joganda para dma de nOs a responsabilidade sabre
a evasão, a repeténcia e urna série de mazetas.

A valorização não e entendida, entãa, na nossa perspectiva corporativista.
Eta é urn instrurnenta necessário para que se atinja a objetiva fundamental,
que é a educação de quatidade enquanta direita. E nOs, trabalhadares da
educaçao, ainda nãa assirnilarnos issa. Temas de faze-b, parque sO a partir
dai canseguiremas discutir corn a comunidade, para que eta tarnbém
incarpare essa defesa. E urn erro nassa, enquanta trabalhadores em
educaçâa, achar que a defesa da escola püblica de qualidade é tarefa apenas
nassa E par isso que as vezes a sociedade acaba não se envolvendo tanto
quanta deveria, porque não entende que essa defesa é urn direita e urna
necessidade dela. Par issa, enquanto saciedade, eta também tern de se
mabilizar. A rnarcha a Brasilia tinha também esse espirita.

Quando dialagarnas corn a sociedade, eta passa a entender que a nossa
valorizaçaa não e apenas querermas nos utilizar dela própria para auferir
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0 erro é nosso. A Maria Tereza tern
razão nurna colocaçao que fez, porque Os problemas de termos a sociedade
como parceira decorrem ate da forma pela qual nos relacionamos corn ela. E
esse é urn desafio que ternos. Precisamos rnudar, porque, infeiizmente, na
matorta das vezes ainda é assirn: abro a porta da escola para o pal e para a
mae, em deterrninados mornentos em que seja interessante eles participarem
da rninha luta. Taivez eu diga ao aluno que ele não precisa vir a auia, que
haverá greve. Faço essa discussão corn ele, rnas não discuto cotidianamente
o significado da escola pübiica, o seu papel, a sua função, etc. Estamos
trabaihando nessa perspectiva.

Nesse aspecto, ate enquanto membros do sindicato, temos uma critica a
algurnas de nossas posturas, corn relacao a uma forma utiiitária na nossa
relaçao corn a comunidade. Você chama a cornunidade em determinados
momentos, rnas não cotidianarnente. isso acaba sendo uma agressão a
nossa rervindtcacào de gestào dernocrática, porque, quando estamos falando
disso, estarnos pressupondo que a comunidade escolar pode contribuir muito,
taivez não como nos, do ponto de vista rnais conceitual, rnais teOrico, rnas sO
peio fato de saber muito bern o que quer para seus filhos JO e urn sinai de que
ela pode contribuir muito para o riosso projeto.

Entrando nas questöes polérnicas, hO, por exemplo, o problema do
concurso. Nesse aspecto, a faia da SecretOria e importante, e concordamos
corn ela. A figura do designado inviabiliza qualquer projeto politico-
pedagOgico sério de quaiquer escola. Por qué? Porque ele pode estar aqui
hoje, rnas nOo tern certeza de que estarO arnanhã. Assim, não tern vInculo
corn a escola e vive constantemente sob o fantasrna da dernissão. Se eie nao
tern vinculo empregatIcio, ficarO preocupado corn o fato de que amanhã
poderO ser demitido. Isso, infeiizrnente, acontece e estO acontecendo no
Governo atual. 0 processo de fusão de turrnas, a que assistimos no final do
prirneiro sernestre, colocou em poivorosa todo rnundo. Por qué? Porque
existe urn vincuio ernpregaticio flexIvel. 0 professor pode estar aqui agora e
arnanhO náo estar mats. Por isso, todo rnundo se sente ameaçado. Então,
pergunto: como e que esse trabaihador poderO contribuir para quaiquer
projeto sério e cornprometido dentro da escoia, se nao tiver a garantia do
próprio emprego?

Sobre esse assunto, precisarnos de uma discussâo mais séria. Discordo da
manerra corno o SecretOrro abordou o assunto na parte da rnanhã. Ele disse
que não tinha condtçoes de nornear o P-i JO concursado, porque não existern
vagas. Prrrneiro, vagas exrstem. So o fato de 50% serem designados mostra
que eias existern. Então, a questào é fazer a redistribuicao. Concordo em que
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existem lugares onde tudo foi rnunicipaiizado, da 1' 43 série. Então, alt não
existem vagas, mas em outros lugares eias existern. Portanto, esse não seria
urn argumento para não nomear.

Mas, deixando essa questão da 110 43 série a parte, temos o periodo da 53

a 81 série e o ensino médio, o 2 1 grau, em que mats de 60% do pessoai é
designado. Ora, so de saber que 50% do pessoai é designado e 50% é
efetivo, já temos urn exemplo de sobra para dizer que o concurso JO deveria
ter sido realizado. E jO dissemos 0 Secretaria que não queremos entrar no
prirneiro sernestre do prôximo ano sem a realizacOo do concurso. Estamos
ate trabaihando corn a perspectiva de começar a pensar no edital este ano,
para realizar o concurso e dar posse aos aprovados no primetro semestre do
ano que vem. Corn 50% de designados nOo dO mats para ficar esperando.
Também já solicitarnos a Secretaria que faca o ievantarnento das vagas para
que possamos, junto corn eia, encaminhar essa questOo da reaiizacão do
concurso.

Existe ainda outra questOo que é necessOrio colocar. Os governos tern
interesse em ter esse vInculo empregaticio debit. Esse é o grande probiema.
Eu nOo p0550 acusar o Governo atual de estar seguindo deterrntnada politica,
embora extstam aiguns sinais, e não estejarnoS mats em inicio de Governo.
Mas nOo you tarnbém dizer, como disse no Governo anterior, de forma
taxativa, que ele estO seguindo preceitos neoiiberaiS, etc.

De qualquer forma, a manutencão de vincuios frOgets, como acontece
atualrnente, e muito cOmoda, porque, se o Governo atual qutser fazer o que 0

anterior fazia, que e uma formatacOo de Estado neohberai - Estado minirno,
Estado enxuto -, nada meihor do que ter 50% de designados, uma vez que,
se quiser fazer urn enxugamento a exernplo da fus0o de turmas, isso serO
fOcii. NOo existe vincuio garantido. EntOo, para a forrnatacão do Estado, no
rnomento em que ete quiser fazer econornia, estará al urn born instrumento.

Essa e uma das nossa preocupacôeS. Por qué? Porque o que estO
acontecendo nos Estados e rnunicipios e exatarnente isso. E uma
reformuiação, uma reestruturacão do Estado para se adequar aos precettos
neoliberais.

Na prOtica, o Governo tern que começar a sinalizar que e diferente, porque
no discurso estO tudo tranqüiio: o Governo nOo e, de fato, neoliberal, mas é
preciso demonstrar isso objetivarnente, na prática. E necessOrio que se
esforce para que o concurso, a valorizaçOo e outras questOes carninhern.

Quero fazer urna critica que é gerai. Precisarnos ter muito entendimeflto
sobre iogica, que JO e urna cultura dos governos, principairnente da nossa
Naçao. Quando se discute a aiocação de recursos para a educacOo, existe
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uma lágica que faz parte da cultura dos governos de que a alocacao de
recursos Para a educacão ( ... ). E born estar atento a essa questâo. porque é
essa Iógica que temos de mudar. Falam: "Este ano gastei tanto em
educaçao...... Percebe-se no conteido da fala que, no entendimento do
Governo, Os serviços sociais, e principalmente a educaçao, SáO gastos.

Temos que mudar essa l6gica, porque náo podemos entender a alocacâo
de recursos para a educaçao como gasto. Isso é Investimento para uma
Naçao que se quer autônoma, soberana. Trata-se de investimento para rnédio
e longo prazos. Se não concebermos isso, vai ser dificil entrar nurn processo
de mobilizaçao e luta Para que Os governos também compreendam e mudem
essa l6gica.

Essa crItica, que é geral, dá espaço Para a critica no particular. Talvez não
corn a Secretaria, mas corn o Governo em geral. lnfeIzmente - e corn muito
pesar dissemos isso, já colocamos isso Para a Secretaria da Educaço -, a
definiçao do Governo é de que a Secretaria da Educaçao tern toda a
hberdade e a autonornia para discutir os projetos pedagogicos. Então, está
tranqUila ate a nossa discussão nesse aspecto. No entanto, nâo tern
autonornia Para discutir questoes financeiras. Para nos, é esquisito. Como se
pode pensar num projeto de educaçao de qualidade sem haver autonomia
Para se discutirem as finanças? Volto a crItica anterior contra a questao do
gasto a favor do investimento. For qué? Na Iôgica da Secretaria da Educacào
está certo, e está de acordo em muitos pontos corn o nosso pensamento. For
isso, estamos incentivando e achando a conversa legal.

Mas a s:tuaçao se esbarra na area econômica, porque se a Secretaria
pensa num projeto ideal e, ate de acordo corn o discurso do Governador, se
esse projeto custa "x", devo dizer a area econômica que é esse "x" que quero.
Se a area econômica diz "näo" e que deve ser diminuIdo 0 gasto, no caso,
tenho que reformular o projeto educacional Para limitar os gastos. Então, nao
estou conversando sobre qualidade corn seriedade. Se educacão e
prioridade, não podem ser entendidos corno gasto seus investirnentos. Se 0
projeto custa "x", é isso que terá que ser alocado e firn de conversa.

Mesmo porque, corn a discussão em curso da questao dos ciclos, apenas
pela implantaçao do ciclo, nao dentro da lágica anterior que causou uma
grande aversao as pessoas em discutir 0 ciclo, porque 0 que aconteceU no
Governo anterior foi apenas a mudança da nomenclatura Para "ciclo", quando
a seriaçao continuou intocável, acontecendo, todas as escolas já tinhfl1
adotado urn ciclo. Mas quando se vai a qualquer escola, verifica-se que a
seriação está acontecendo sern nenhunia falha.

Se queremos o ciclo irnplantado, corneça o desafio. Recursos devem ser
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alocados para investimento, tanto na questão da rede fisica corno,
principalmente na questão de aurnento de pessoal. Uma discussão que está
colocada. e todas as questöeS das condiçöes ideais Para se gerir o processo
de ciclo.

Para finalizar, deixo urna critica e urna dUvida. A Secretaria da Educacão ja
disse que tambérn está utilizando os financiamentos do BID. Para nós isso é
muita complicado, porque sabemos como esses financiarnentos acontecern.
A coisa não e tao simples. Além disso, ha a questão do monitoramento e da
inf]uéncia, porque, quando a agenda empresta ela quer ter controle Para que
seus objetivos sejam cumpridos. Al reside a nossa preocupacao. Se esses
investimentos do BID continuarem, eles irao influenciar nos projetos e
prograrnas educacionais. como aconteceu na gestao anterior, que ocorreram
aquelas mazelas, que ja foram discutidas, sobre as avaliaçöes. Para nos isso
é urn corn plicador.

A intençâo do FMI, a intencão do BID ao alocar recursos Para a educacào,
além de ter lucro, é influenciar no conteido central. 0 pensamento deles não
é 0 nosso pensamento, de urna qualidade substantiva. Por isso existern
algumas adjetivacöes, como a qualidade total, que nao nos interessa. Então,
a lôgica do BID e do FMI e que a educação é apenas para curnprir as
necessidades de rnercado. Tern que ser uma educacão rnais instrumental, de
desenvolvirnento das habilidades práticas. A nossa perspectiva vai mais
lange. Alérn da capacitacão Para o mercado de traba!ho, querernos aquele
cidadäo pleno Para o usa da cidadania na vida social. E o que chamarnos de
educacao libertadora, critica. Então, se o financiarnento vern, e junto corn ele
vern essa l6gica da educaçao voltada apenas Para os interesses de rnercado,
iSSO é urn complicador. Varnos tentar nos aprofundar mais no debate.

Esclarecimentos sabre os Debates
A Sra. Presidente - Nesta fase vamos conceder a palavra par 1 minuto Para

cada pergunta e por 3 minutos para as respostas.
Debates

A Sra. Presidente - Pergunta dirigida a Prof. Maria José Feres: "Ha
disposiçao do Governo em discutir critérios Para a designacâo Para a ano
2000 ja que n5o havera tempo Para concurso e posse?

A segunda pergunta é a seguinte: o que a Governo tern feito ou planeja
azer no que diz respeita a saüde e a seguranca do trabalho, visto que 50%
dos trabalbadores nâo tern nenhurna garantia ou amparo legal.

Vamos a terceira pergunta: por que urn Diretor que demanstrou ser capaz,
par tres eleiçoes consecutivas, não tern mais o direita de ser reeleito? Onde
esta a dernocracia? Acho que a comunidade 6 que deve decidir se o diretor

WO



1182deve Continuar ou näo. Por que a Secretarja nos nega o direito de Concorrerree!elcao?

ASra. Maria José Feres - Ha disposicão da Secretaria Para discutir crftériosPa desa	 ignaco no ano 2000. Já falamos isso ao sindicato, mas estamos
discutindo a questao. E i mportante que haja transparéncia Enquanto existe afigur ena designada, é impoante que hajam critérios que possam torná-la mais
transparte e corn maior opOrtunjdade para todos. Todos devern saber do
edital e este Cleve ser publicado, afém de outros critérjos.

Quanto a segunda pergunta, estamos discutindo todas as condicoes de
trabajho da area da educacao, inclusive a questão de saüde. Isso gera a
necessidade Para essa questao e para outras de articulacao de politicas
püblicas. Hoje a educação é prioridade. Luto por ela ha mais de 30 anos e
continuare i lutando ate morrer, porém, educação tern que agir articulada corn
outras politicas püblicas. E preciso também Clue as outras politicas püblicas
entendam a importânc i a da educacao Sobre isso, gostaria de dizer que não
vejo nenhum problema de o Governo ter urna comissão central responsável
por todas as negociacaes salarjais inclusive da educacao A educaçao é
prioridade, mas não p0550 agir na educacao isoladarnente, mas articulada
corn outras politicas püblicas. 0 outro Governo do qual participei, o Governo
do Distrito Federal, governo democrético e popular, também possuia urna
corn issão central, chamada de coordenacao sindical, que era responsável por
todas as negociaçoes salarjajs de todos as setores. Evidentemente, cabea
educacao cam inhar dentro de suas areas especificas Isso não significa nao
ter contatos e conhecimento do que esteja acontecendo corn essa comissaocentral. E preciso começar a entender que, no poder pibIico, essas politicas
tern que estar articuladas e aquilo que for gera!, terá que ser tratado tambem
de forma geral.

Sobre a reeleiçao dos diretores, adotamos a critério adotado no Pals inteiro
Para todos os cargos executivos, tais como Presidente da Repiblica,
Governador de Estado, Prefejtos de Municipios Näo vejo razão Para excetuar
Diretor de Escola. Alias, gostaria de dizer que recebemos antes de ter saido
a resolucao vérias correspondencias nesse sentido. Ate cheguei a preparar
uma resposta meio padrão, que gostarja, de rapidamente ler, porque Osargumentos são as mesmos.

Várias Correspondéncias tern chegado a Secretaria tendo como origem OS
atuals Diretores de Escola, sohcitando que nao haja nenhum impedimento
Para sua reeleicao. Os argumentos apresentados são, de modo geraL OS
mesmos "a comunidade sabe escolher' "o impedimenta a reeleição naoe
democrático" e "o Governo fará economia, porque os atuais diretores ja
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fizeram jus ao apostilamento'.
EstamoS esciarecendo que:
1 - Muitos dos atuais Diretores já ocupam o cargo ha mais de uma mandato

ou exercicio.
2 - A preocupacào da Secretaria da Educação é elaborar minuta de

resolucão que disponha sobre a processa de escolha Para a cargo de Diretor
e a função de Vice, a fim de aprimarar as estruturas democrátiCas da escola
pUblica, sem levar em conta interesses pessoais, ainda que muitas vezes
apareçam travestidos de pblicos.

3 - A Secretaria da Educacão considera a polêmica da reeleição de
somenos importância, diante de tantas alteraçöes substantiVas Clue foram
introduzidas na resolução e que aprimoram o processa dernocrático.

4 - Sabre a reeleiçãa, adotou-se a criteria que vigora no Pals para todos os
cargos executivas. Será permitida a candidatura daqueles que se encontram
no primeira mandato. Se essa norma vigora para todos Os casos, par que nãa
ha de vigorar para as diretares de escola? (- Palmas.)

5 - Na democracia a rodizio de pessoas que ocupam a poder é saudável e
oxigenante. Historicamente, so as ditaduras garantiram a permanéncia das
pessoas no poder pelo resto da vida.

6 - Sabre o apostilamento especial Para Diretores de escola, a atual
Governo ja enviou projeto de lei a Assembléla Legislativa proponda acabar
corn esse privilégia. Cabe destacar, entretanta, que, quando se trata de
critérios democráticos, a que está em jogo não e a economia que 0 Governo
possa fazer. Causa estranheza quando esse argumento e utilizado
exatamente por aqueles que ja usufruem do privilégio do apostilamento.

Por isso, a Secretaria da Educação está consciente de que procurou
trabalhar para a aprimoramento da democracia na escala piiblica e, para tal,
discutiu a documenta corn vários segmentos além de vários especialistas na
area.

Em resumo, essa é a nossa pasicãa. Ninguém é contra a figura do Diretor,
ninguem é contra as pessoas dos Diretores. 0 que está em jogo não é a
pessoa, nao é a cargo, nãa e a minha reeleição, a minha escola, 0 meu
problema, a que está em jogo e melhorar a demacracia na escola püblica.

eu tenho certeza de que essa resolução vai meihorar; não estou dizendo
que ela vai solucionar. Quanda as pessoas ficam no pader par muito tempo
COnsecutiva, acabam criando vIcios. E preciso que haja rnudancas, e
democracia tem que ter regra do jogo estabelecida. Essa história de cada
Comunidade escoiher - e al essa democracia e voluntarista - e pouca.
Democracia 6 mais do que isso. Não se esqueçarn de que a chefe da maior
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ditadura sangrenta da Arrérica Latina - o Sr. Augusto Pinochet - fez vários
plebiscitos e ganhou todos. Por isso, virou urn democrata. Democracia é
aprimorar as estruturas. E acharnos muito justo permitir que as pessoas
sejam reeleitas uma vez. como em todos os cargos do Executivo neste Pais.
Agora, para o resto da vida não contribui para a democracia, piora. (-
Palmas.)

A Sra. Presidente - Pergunta de Adriana Valéria Pessoa, da Associação
Mineira de Arte-Educadores: "A senhora falou em contemporaneidade. Nada
mais contemporâneo do que a contribuiçao da ante na formaçao do educando.
Ha pelo menos 15 anos temos vivido e sentido a desvalorização da area nas
nossas escolas, nao so o seu achatamento nos curriculos como a falta de
estrutura fisica e material para o desenvolvimento da disciplina. Como
viabilizar a real inclusão da disciplina Artes nessa nova proposta de
educaçao?".

Pergunta de Mozart Victor de Carvalho, Diretor da Escola Estadual Dr.
Osmar Bicaiho, de Cristais: "Foi garantido aos Diretores eleitos corn dois
mandatos a apostilamento. Agora, quase no final, o Governo quer mudar as
regras. Trabaihamos e assumimos, as vezes, compromissos futuros. Essa é a
nossa expectativa. Como fica o apostilamento desses diretores que estão
vencendo o segundo mandato?".

A tltima pergunta é a seguinte: "Meu nome e Conceiçao Miranda, da Escola
de Educação Especial Yolanda Martins Silva. Tenho pensado que sou urn
anjo, p015 näo sei como ainda estamos - os companheiros, as companheiras
e eu - conseguindo conviver corn a precariedade de nossas condiçöes
materiais de trabaiho e urn perfil profissional que parece estar em eterno
estudo. Quals os encaminhamentos, metas e intencionalidade do Governo do
Estado quanto a construçao de bases legais e materialidade no que se refere
a educacão especial? Tern-se pensado em uma legislaçao especial que
atenda e acompanhe a especificidade dessa modalidade de educaçaoT.

A Sra. Maria José Feres - Quanto a questao da arte como disciplina,
gostaria de lançar para quem fez a pergunta e para o Plenário urn outro
desafio. Näo sei se esse é o caminho. Ternos discutido muito sobre corneçar
a trabaihar, de fato, corn area de conhecimento e de forma interdisciplinar.
Quer dizer, se criarmos, introduzirrnos ou obrigarmos mais uma disciplina,
continuaremos trabaihando na concepção da grade curricular, da grade
horária, corn esse curriculo entupido de coisas, como se fosse por esse
entupimento que nosso meninos saissem mais ou menos sabidos da escola.
Então, se tenho - pelo menos, é a meu caso - que a funçao da escola é
formar ser humano... Como disse a companheira do CNTE, a mudança de
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concepção interfere na vida da esco!a corno urn todo: no processo de
avaliacao e na organização do espaco, do tempo e do curriculo. Penso que
essa concepção de escola torna a arte irnprescindivel. Não corno urna
disciplina que vá ocupar urn ou dois horários durante a semana, mas corno
uma atividade que deve ser desenvolvida permanentemente, de forma
interdisciplinar. Não consigo formar o ser humano sem cultura, sern
sensibilidade, sern arte.

Sobre a apostilamento especial, repito que o Governo mandou a
Assembléia urn projeto de lei que acaba corn o apostilamento especial para
os Diretores de escola. Vejam bern: não se trata do apostilamento do
funcionalismo do Estado, mas daquele que era so para Diretores de escola -
corn duas nomeaçOes e duas exoneraçOes -, que acharnos que, de fato, não
é justo.

Para aqueles que ja entraram e que terminariam seu mandato ate o final
deste ano ou janeira de 2000, a Deputada ate me lembrou que algumas
negociaçOes estão sendo feitas corn a Assembléia Legislativa. E nao ha
nenhuma objecão, por parte do Secretário ou do Governo, que enviou o
projeto, a essas negociaçOes. Bern, parece-me que uma delas seria para
garantir a expectativa do direito. De fato, por lei, o que se garante é o direito
adquirido, mas uma das negociacOes seria para se garantir a expectativa do
direito. Nesse caso, as Diretores que estão terminando seu mandato, para
fazer jus ao apostilamento, teriam essa expectativa de direito respeitada, por
emenda que será proposta pela Casa ao projeto do Governo. Nào é isso,
Deputado Rogeria Correia? Seria born se o senhor quisesse ajudar a
esclarecer o apostilamento, pais e uma questào polémica, em que todos
estão interessados.

o Deputado Rogério Correia - Quando o Governo enviou o projeto, ele
terminava corn a apostilamenta especial. Foi esse o projeto. Mas recebemos
diversas reclamaçOes e reivindicaçOes de varias pessoas, algurnas que
defendiarn a apostilarnento como norma e outras que, embora não a
defendessem, argumentavam que já existia urn direito quase adquirido. Afinal
de contas, quern está inteirando o segundo mandato teria direito a esse
apostilamento integral agora em dezembro. Portanto, seria modificar a regra
do jogo no qual entrararn, disputando duas eleiçoes, a trés ou quatro meses
do fim, na dependéncia da aprovação da Assembléia. E achamos que era
razoável a reivindicaçâo de que os que concorreram sabendo que a regra do
jogo previa a apostilamento especial tivessem esse direito.

Coma Lider do PT, procurei a Deputado Sebastiào Navarro Vieira, do PFL,
e o Secretário Murillo Hingel para discutirmos urn possivel acordo entre a
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Assembléia e o Governo do Estado, e acertamos a elaboraçao de urn
substitutivo, que já foi apresentado por nos - eu, Maria Tereza Lara,
Sebastiäo Navarro Vieira e outros Deputados. Ou seja, esse substitutivo foi
fruto dessa conversa corn o Secretário MurIlio Hingel.

o que ficou acordado? Que se rnanteria o apostilamento especial para
todos os que estão concluindo o segundo mandato. Eles teriam 0
apostilamento integral. Quanto aos que estavam no primeiro mandato e vào
poder concorrer as eleiçôes, caso nâo ganhem as eleiçães, a lei diz que, após
quatro anos, já tern direito de se apostiiar proporcionalmente. Já quem tern
urn rnandato de trés anos não teria direito a nada do apostliamento caso não
fosse reeleito. Então, acordamos que também nesse caso haveria o direito ao
apostiiarnento proporcional: ele teria 3/10 do apostilarnento.

Ha uma ponderação a esse respeito, que está em discussão corn o
Secretário: que, em vez de 3/10, que era metade do tempo para 0
apostilamento especial, ele se apostilasse corn a rnetade. 0 Secretário já
sinalizou positivamente para isso.

o substitutivo é este: daqui para a frente terrnina o apostilamento especial,
mantérn-se o rnesmo apostilamento que existe no servico püblico. Para Os
que tern dois mandatos, fica garantido o direito ao apostilamento integral.
Para os que tern apenas urn mandato, ficaria garantida a metade do
apostilamento, caso não viessem a ser reeleitos.

Foi esse o acordo estabelecido junto ao Secretário, o qual prevé também
que a Secretaria enviará a Assembléia Legislativa, ate o inicio do ano que
vem, urn piano de carreira para a educacao, comprornisso esse que ele
assumiu também junto aos Deputados, porque nao basta acabar corn o
critério de apostilamento.

Acho justo que ele termine, rnas é justo desde que haja perspectiva para
que todos os trabalhadores da educação tenharn urn piano de carreira, para
que todos eles tenham acesso a carreira. A negociaçao feita corn o Secretário
foi essa. Certamente, nos grupos de trabalho, isso será discutido, para que
possamos avaliar se essa seria a posicão mais correta. (- Palmas.)

A Sra. Maria José Feres - Quanto a ter uma educacao especial, estamos
estudando uma poiitica prOpria, Urn grupo de trabalho já apresentou relatório
sobre isso. Ha o major interesse da Secretaria nessa area. Já que
entendemos educaçao para todos, ternos de ter urna rede de educaçâo
especial rnais bern equipada e corn melhores profissionais.

A Sra. Presidente - 0 cornpanheiro Deputado Rogério Correia já explicou
todo esse processo, e estamos participando também efetivamente. Inclusive,
assinarnos corn ele esse substitutivo.
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A pergunta agora é para o Hilário: "Como vocé. enquanto membro do Sind-
UTE. defende que o designado concorra ao cargo de Diretor de escola? Vocé
deixou claro que, enquanto designadO, o servidor não tern vinculo corn o
Estado". A pergunta é de Maxirnmnio, professor de História. de Malacacheta.

o Sr. Antonio Carlos Hiiário - E ate interessante essa pergunta, porque
aprimoramos no conteido, corn base na concepcOo que nos temos de
direitos. Nurna lágica aritrnética, corn pressupostOs de lei, a pergunta tern
pertinência, porque 7 se ele não tern vinculo, corno pode ser eleito? Mas na
logica de direito, o que acontece? No momento em que ele está designado,
está na escola, ele tern de ser tratado como urn educador,
independentemente do vinculo que tenha, se é urn vInculo fragil ou se é mais
sOlido, porque ele esta desenvolvendo urn serviço de educacão. E a mesma
Iogica que temos no modo de tratar o auxiliar de serviços, de secretaria e
todos os educadores; por isso defendernoS o quadro Unico na educacãO. Corn
essa perspectiva, querernos trabalhar corn a Secretaria.

o designadO, estando no exercicio da função - ele ja é penalizado por nOo
ter o vinculo sólido -, não pode ser penalizado dupiamente ao também não
poder ter os mesrnos direitos que teria como efetivo. Para nós, na lógica do
direito, ele também poderá concorrer, jO que está naquele local de trabalho e
desenvolve funçOes idênticas as do efetivo.

A questão do concurso continua seguindo essa rnesrna lOgica: é necessario
faze-lo imediatamente, ate para evitar as distorcOes que possarn acontecer.

0 Sr. AntOnio Fuzatto - A pergunta é para a Maria José: "Prirneirarnente,
begislando em causa própria, urna vez que sou InspetOr Escolar, pergunto por
que o lnspetor não foi incluido na eleiçâo, a que podem concorrer quase
todos'.

A outra questOo diz respeito ao piano de carreira: "Estou quase me
aposentando, e todo ano h6 discussãO sobre piano de carreira, que nunca
acontece. Nás, funcionartos pCiblicos, somos pos-graduad os em piano de
carreira, de tanto discuti-lo. 0 Sind-UTE ja entregou todos os Governos.
EstOo aqui o Rogério e o Hilario, que sabem disso. NOo consigo entender
esse entrave. E acho que, por urn born tempo, continuara assim. Gostaria due
vocé, Maria José, enquanto Secretaria Adjunta, assurnisSe conOsco 0

cornpromisso pObiico de resobvermoS o problema do piano de carreira, de cuja
discussão já estarnos exaustos. Sei de suas cornplexidades, rnas acho que 0

piano de carreira tern que sair do papel de vez. Set que nao sera dos
meihores, rnas que seja feito. Depois, vamos consertando. Gostaria que vocé
nos falasse sobre isso".

A Sra. Reny Aparecida Batista - Sou Reny, de lpatinga, cidade onde já
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1188experirnentarnos urna escola diferencjada urna experjéncja muito boa que
apresenta seus problemas , mas temos expectativa de meihoras.

Ouvindo vários cornentárjos referentes àqueia pesquisa da revista "isto E".
em que afirmam que aiguns educadores passaram a ser bons paidos' 

ficopensando :
 se tivesse que manter rneu companheiro recebendo o saiário que

recebo, teria que trabaihar nos trés turnos. E nao seria benefjcjada por meuinv
estimento já que näo teria tempo de usufruir dele. Para mim, fica claro que

é no minirno hipocrisia drzer que nosso saláho é digno em relacao a nossasflecessjdades
R

ealmente, percebo que e de extrerna importâncja termos curso dei
nformaçao e tudo aquilo a que o Hilário se referiu, assirn como ter urna
escola diferenciada Mas, sem o meu fazer pedagogico, sem a minhamotivacao Para a tra nsformacao dessa educacao - e Para isso preciso corner,
preciso de casa, precjso ter saüde, preciso estar informada e informatizada -,
nao ha corno afirmar Clue estou sendo valorizada

A pergunta e Para a Maria José. Corno é possIvel o educador garantir suasobrevivéncia q ualificar-se e construir o conhecirnento necessário em umaescola democrática e cidad se a meihoria salarial anda a q uilômetros deflós? Qual e, na verdade, a minha pane nesse bob? Nâo falarnos de salários,
nao falarnos de nümeros Ha saiário Para Deputado existern nUmeros Paratodo o mundo Quais so os meus nrneros ? Qual é o rneu salárjo?

A Sra. Maria Catarina Laboré Domingues Vale - Maria José falou muito bern
sobre a estrutura democrática o que é muito impoante No entanto, ontern ehoje percebernos que, a todo momento essa estrutura democrática nâo temcomo Prosseguir, porque tudo esbarra no Governo Federal Temos queo
bedecer a soberanja Ora, nossa forrnacao so 26 Estados ligados a União.

E se Minas, agora, está pelo menos tentando essa luta corn 
0 GovernoFederal, essa estrutura dernocrática so tern urn ponto "x", que é nos,trabaihadores da educacao a partir de agora, comecarrnos a fazer nossahistOria

Ate agora, no são so 10 anos de atraso, são quase 500 anos. Nós não
ternos a nossa histOria Então hO uma coisa que gostaria de fa!ar e quefoi
tratada corn rnuita banalidade nas escof as por determinados Diretores. E aquestao da avaliacao de desempenho E urna verdadeira pouca-vergonha 0que se faz na escola a respeito disso. (- Palmas.) Gostaria de saber como vai
ficar isso no piano de carreira. 0 que e avaiiacao de desernpenho doProfessor? Eu me pergunto: serO que ter licenciatura plena, cua, doutorado,
mestrado, serO que isso é tao impodante? E muito impoante. Mas como sevai cobrar essa avaiiacao de desempenho? Engavetado? Houve urn ano em
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que Os companheiros começaram a avaliar urn ao outro, e ninguérn viu o
resultado disso. Estou muito preocupada corn essa questão.

Para o Hilário: como sou militante do Sind-UTE, em DivinOpolis, tenho
sentido o descaso, o rnarasmo da categoria. Eu te digo que nos encontros e
serninários da ativa, nos que antecederam a este, por exemplo, no Legislativo
Municipal, foi urna luta para levar cornpanheirOs. Ainda hO Diretores que nOo
deixarn as inforrnaçOes chegarem ate aos professores. Ainda existem escolas
onde se tern que fazer urna lista, como, por exemplo, varnos paralisar
amanhã? 0 primeiro turno concorda? 0 segundo turno concorda? 0 terceiro
turno concorda? Ora, que absurdo. Então, gostaria que o HilOrio fizesse uma
avaliacOo Para nos sobre como estO essa luta, esse resgate, essa vontade de
modificar esse quadro em todas as regiOes do Estado, porque ha lugarejoS
em que não chega nenhurna informação. Gostaria de conclamar Os

companheiros, porque ternos todo esse poder e dever de rnudar essa
situaçOo, porque, além dos Governos Federal, Estadual e Municipal, somos
nos que temos toda a capacidade e o poder Para mudar isso. Agora, temos
que arregaçar as mangas. Gostaria de uma avaliação sobre como estO essa
situaçao no Estado.

A Sra. Maria José Feres - Por que Os Inspetores não podem ser
candidatos? A resoluçOo exige - e isso é uma novidade relativa, não é tao
grande - que os candidatos ao cargo de Diretor e a funçOo de Vice-Diretor
estejam em exercicio na escola. Então, o Inspetor é lotado na
Superintendéncia, ele nOo e totado na escola. Ele pode, inclusive, mudar de
uma escola Para outra. Alias, deve, eu penso. E born também quando ele
muda, quando vai de urna escola Para outra. Penso que é ótirno, quando se
trata da inspeçOo, corno é importante tambérn a inspecão criar vinculos corn
urna deterrninada escola. Mas. Os vezes, e importante também que ela mude
de escola, Para tornar a inspeção mais dinOmica, talvez mais democrática, e
assirn por diante. E por isso que o Inspetor nOo muda. Inspetor, Para ser
Diretor de escola, vai deixar de ser Inspetor, evidentemente.

Sobre a questao do piano de carreira. junto corn o Fuzatto, que hoje estO na
assessoria da Superintendência de São João del-Rei. estamos fazendo todo
o esforco possivel. Esse e o objetivo do SecretOrio, que esse piano seja
enviado 0 Assernbiéia ate o inicio do ano que vern. Acho que isso é essencial
ate Para se fazer concurso. Quando o HiiOrio diz que nao é preciso esperar
Para se fazer o concurso, digo: concurso Para ingressar onde? Em que
carreira? De que rnaneira? EntOo, acho importante haver urna carreira, ate
rnesmo diferente desta que existe hoje, ate Para que possa haver o concurso.
Se isso acontece ha muito anos no Estado - imagino que deva acontecer,
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mesmo -, irnagino que näo seja uma situação fácit de resolver. Penso que
temos que ter a humildade de reconhecer que é dificil, a humildade de
reconhecer as complicaçoes para poder, corn a disposiçâo politica, superar
essas dificuldades. Deve haver a competéncia técnica, também. Não adranta
so a disposição poiltica. Temos que ter disposiçäo politica, mas também
temos que ser competentes. Corn essas duas coisas, conseguiremos superar
essas dificuldades e ter esse piano, o mais rápido possivel, aqui na
Assembléia Legisiativa.

Sobre a questao do saiário, acho que, de fato, é preciso valorizar o
professor salarialmente: nao sO o professor, mas todos Os profissionais da
educaçao. Nâo tenho nenhuma dOvida a esse respeito. Também näo tenho
nenhuma düvida de que não depende so disso para que ele tenha
compromisso.

Vamos conversar, agora, sobre a avaliação de desempenho. Fut Presidente
da Associaçao Nacional dos Docentes do Ensino Superior - ANDES -, quando
eta nem era sindicato, ainda. Como tat, comandei a greve das universidades e
assisti a situacoes muito interessantes. Vi as universidades conviverem corn
tabelas satariais altas, rnédias e baixas. Em poucas pessoas, vi mudar 0
comportamento profissional e o compromisso corn a instituiçao, dependendo
da oscilação salarial.

E preciso, sim, valorizar o satário do professor, rnas é preciso também ver
claramente que ete sozinho nao é a grande solucào, porque, se fosse,
bastaria urn born aurnerito salarial para termos urn exército de pessoas
comprometidas corn a educacâo. Temos que ver isso corn clareza.

A cornpanheira que faiou da avatiaçao de desempenho está absotutamerite
correta. E preciso que isso apareça na carreira de forma sistemática e
criteriosa.

Na organização do tempo escolar, tenho dito, em vários auditOrios, que
nossa cuttura da avaliação é tao autoritária que todo mundo tern medo deta. 0
pior e que continuamos reproduzindo esse medo sobre nossos alunos.
Normalmente, a avaliação está vinculada a castigo, a punicão, a
classificaçao. Todos tern medo de ser avaliados. Gostamos de avaliar Os
alunos e de reprová-los, mas não gostamos que nos avaliern, não gostamos
que avatiern a escola.

Ternos que caminhar para urn processo de avaliaçãa geral, que envolva
alunos, escola e professores, mas tenha o caráter de diagnOstico, que não é 0
de punir, de castigar ou de classificar, mas o de redirnensionar as rumos do
processo pedagógico. Isso deve servir tanto para avaliar professores coma
para especiatistas e para as crianças, que, pobrezinhas, muita gente acha
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que podernos reprovar 0 vontade. Particularrnente, sou contra. Não you entrar
nessa polémica, mas sou adepta da progressão continuada. NOo set como vai
ser a avaliacOo, mas acho que eta deve estar ligada a todo o sistema de
avaliacão.

Lançamos, recenternente, o Sistema Mineiro de Avaliação, envolvendo
alunos, por enquanto somente numa experiência piloto, corn duas
superintendéncias regionais, a 18a e a 23a Nossa idéia é aprimorar o sisterna,
de tat rnaneira que se envolvam vOrias universidades, coma instituiçOes
avaliadoras, e que se tenha urn vinculo direto corn a participação dos
profissionais do Estado.

Avaliação tern que ser participativa e democrática. E preciso criar urna
cuttura de avaliação positiva, que vise nOo so a avaliar Os alunos, mas
também a instituicOo e o trabaiho docente, e que trabaihe corn 'n' indicadores
diferentes. E muito importante que seja urn sistema participativo e
democrático. isso, sern nenhuma dOvida.

Alguém disse que a estrutura democrOtica sempre esbarra no Governo
Federal. NOo e so no Governo Federal que ela esbarra. Vejarnos, par
exemplo, o Piano Nacionat de Educação - precisarnos ficar de oiho nisso. 0
substitutivo ja estO correndo, eu a Ii. HO muitas metas, justas e interessantes,
mas, para rnirn, so para corneçar, ele traz dois defeitos gravissirnos. 0
primeiro e que o ensino fundamental, e nOo a educação bOsica, continua
sendo a grande prioridade. HO hora em que se fala em aito anos, hO hora em
que se fata em nave anos. Ainda hO essa contradicão, e o pior, ele nOo
trabaiha corn o financiamento da educacOo bOsica, senda que é par at Clue
precisamos começar: educacOo infantil, ensino fundamental e ensino médio.

Segundo defeita: a substitutiva não trabalha bern o financiamento, de nova.
Ou seja, vamos ter urn Piano Nacionat de Educação para mats dez anos, que
näo sabemos, ao certo, camo será finariciado. Fala-se em 7% do PIB, fala-se
para Os Estados pegarem Os 10% do recurso que não estO vinculado ao
FUNDEF e apticar prioritariamente no ensino rnédio, como se a gente jO nào
Soubesse que issa não dO, que isso não resolve, que nOo e por at que se vai
universalizar o ensina media.

Como vêern, satOrio e educaçOo, como urn toda, passarn pelo
financiamenta geral da educacão. NOo temos como fechar as olhos para isso

Como varnos resolver 550? SO corn o Governo? So corn a Secretaria da
Educaçao? So corn o Governador Itamar Franco? Não. De fato, é necessOria
a organizaçOa da sociedade, exigindo que se responda essa questOo do
financiamento. SenOo, a PNE corre urn risco sério, no meu entendimento.
Estou dizendo issa porque JO falei corn quem tinha que falar. Ele corre o risco
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sério de ser mais urn piano que vai Para a gaveta. Se no conseguirmos
decidrr claramente, como o Brasil, a União, Os Estados e municipios vão
financiar todas as metas previstas Para as prOximos dez anos?

Se ficou alguma questão sem responder, estarei a disposição Ia fora. Mais
uma vez quero parabenizar a Assembléia Legislativa, agradecer a todos que
participararn deste debate, em particular as contribuiçoes do companheiro
Hilário e da Sra. Maria Tereza, que estiveram conosco, e dizer a vocés que
na Secretana da Educaçao sempre estamos a disoosiçao Para discutir e, se
for o caso, mudar de idéia. Isso é muito importante Para aprimorar os
processos. Enfim, é uma porta aberta ao diálogo, aberta a democracia e
aberta a nossa convivéncia. Muito obrigada.

o Sr. Antonio Carlos Hilário - Tentarei ser rápido. Em relaçao a pergunta
sobre mobilizaçaa, quero dizer que concordo. Se as pessoas não
arregaçarem as mangas, nao chegaremos a lugar algum. As marchas são
importantes, porque a nossa luta deve se dar, no piano estadual, corn a
Governo, que nos deve muito e, no piano federal, corn a Governo Federal,
que cornpiica a situaçOo dos Estados e municipios.

Como parte dessas mobilizaçOes, teremos a greve geral, marcada Para C
dia 10 de novembro. Isso faz parte de uma estrategia de mudar a rumo da
polItica econOrnica, Para que possamos ter condicOes de vida mais dignas.

A Maria José deu uma justificativa sobre Os concursos, mas não dá Para ser
assim. Ela diz: "concurso Para colocar onde7'. Onde já sabemos. Se ha 50%
de designados, ha 50% para serem colocados al.

o pior é a lOgica trabalhada por ela, que é a de dizer que não fará 0
concurso enquanto nOo houver piano de carreira. Assim nào dá. Desculpem-
me a expressão, mas assim nos ferramos duas vezes, por não ter a piano de
carreira e, por causa disso, nao ter a concurso. Ha uma incoeréncia nisso. Já
entregamos ao Secretário a nossa proposta de piano de carreira, assim que
eie tornou posse, no dia 26 de janeiro. Por que ate a presente momenta não
se iniciou essa discussão? Não haverá concurso por causa disso? Então,
ficaremos mais dez anos sem concurso, porque, nessa lógica, ficaremos mais
dez anos sem piano de carreira.

Por Ciltimo, quando eia justificou que não traria nenhum prejuIzo Para a
educação a equipe econOmica fazer a discussão geral sobre salários, gostaria
de dizer que a Iegislação do FUNDEF diz que a geréncia dos recursos do
Fundo tern de ser feita pelo Secretário da Educaçao, não pode ser por uma
equipe econOmica. Essa responsabilidade é da Secretaria.

Concordo corn eia quando diz que apenas resolver o prablerna de salários
não resolve a questão da qualidade. Porém, afirmo que sem resolver 0
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problema de salárias tarnbém não se chega a nenhuma perspectiva de
quandade.

De acordo corn a Resolugão n° 3, Parecer n° 10, do Canselho Nacional de
Educacão, corn base, inclusive, nos recursos do FUNDEF, o P150 salarial já
deveria ser hoje R$373,00. Ha uma divida ate mesmo corn relação a prOpria
legisiacão, ao saiário que tern par base a FUNDEF. E a projecão já é de urn
saiária de R$427,00 de piso Para a P-i no ano que vem. Quer dizer, a próprio
Governo já está corn uma defasagem salarial. E par isso que a mobilização e
que fará corn que eies de fato salarn do discurso e venham Para a prática.

A Sra. Norma Lambertuci- Eu me sinta preocupada corn a questao do
encaminharnento do debate hoje, porque as pessoas coma eu, que fizeram
perguntas orals, nãa foram incluldas. Eu gostaria de sugerir, Para as prOxirnos
encontros, que ou se lirnite a nOmero de perguntas ou se coloquem perguntas
do Pienario e perguntas inscritas. Eu faria uma pergunta oral. Não sei o que
houve corn a rninha inscrição e não tive espaco Para faze-la. Ou então que
não se abra espaco Para a debate, e terlamos simplesmente urna palestra.

A Sra. Presidente - Muitas perguntas não foram feitas, tanto escritas quanta
orals, par causa do tempo.

A Sra. Maria Tereza Leitão de MeIo - Antes das minhas consideracOes
finais, eu gostaria de fazer urn comentário a respeito da intervenção de Reny,
de ipatinga, que não foi a primeira vez que veio a Plenário. E a questão da
pesquisa que foi feita tendo coma parârnetro a FUNDEF e que estaria tendo
influéncia na vida das professoras nordestinas. Coma professora nordestina,
quero dizer que nãa queremos ser "born partido" Para quern deseje se casar
conosco porque ganharnas bern, primeiro porque isso não é regra, não é
parãrnetro Para se escoiher uma companheira para a sua vida. E segundo,
porque é absolutamente falso. Os salãrios que porventura foram reajustados
ate em 100% erarn de R$30,00, R$40,00 ou RS50,00. Realmente foram
reajustados Para R$60,00, RS80,00 ou R$100,00. Perguntamos: no que se
refere a dignidade hurnana e profissional, qual é a diferenca entre ganhar
R$30,00 e passar a ganhar R$60,00 par mOs? A bandinha do FUNDEF, que
se aproveitou ate da nossa cuitura, do ciclo junino, Para ficar propagandeanda
o que a FUNDEF fez pelas professorinhas nordestinas, não passa de rnais
urna falácia e de rnais urn verdadeira descrédito que a FUNDEF está, corn
certeza, consolidando. Não ha mais quern defenda a FUNDEF corn a ênfase
que defendia Na alguns anas.

For firn, quero agradecer a convite, desejar êxito ao serninário. e que estes
rnomentos passam ser potenciaiizados Para a nossa luta na escola, no
debate, no rua, na paralisacão do dia 10, coma fai a do dia 6 de outubro,
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sempre na defesa intransigente e radical da escola pUblica de qualidade para
todos nos. Muito obrigada.

A Sra. Presidente - Eu queria me unir a Maria Tereza para dizer que isso
que foi falado contra nos manifesta machismo e discriminaçao. Fica o nosso
repüdio, em nome da muiher mineira, ao que foi dito, de que seriamos "born
partido". Não se falou especificamente de Minas, mas do Nordeste. Isso
atinge toda muiher brasileira, e não podemos aceitar isso de forma algurna.

A Sra. Maria José Feres - Eu fui citada pelo companheiro Hilário,
carinhosamente, Carinhosamente, também gostaria de responder. Temos que
ter disposição politica e competéncia técnica. Eu frisei isso. So uma coisa não
resolve: chega de tarnpar buracos neste Estado. Chega de fazer remendos. E
por fazer remendos que nâo temos carreira ate hoje. E por fazer remendos
que ternos 50% do corpo docente do quadro do magistério cornposto por
designados. Então, para se realizar urn concurso pOblico hoje é preciso levar
em conta urn processo de municipalizaçao que estO em curso e ter urna
projeção clara disso, saber qual é a necessidade de vagas reais e dizer onde
as pessoas iro ingressar.

A Maria Tereza, do CNTE, fol muito feliz quando disse que o piano de
carreira sinaliza exatamente o tipo de profissional que querernos, coma ele
deve trabalhar e qua] é a valorizaçào que ele terá. Nào posso recrutar
quadros sem poder dizer corno ele serO. E assirn que eu penso. A coisa é
séria. Não podemos fazer demagogia. Não podemos sair fazendo concursos
para acontecer a mesma coisa que jO acontece hoje. Acho que isso não é
legal.

A Sra. Presidente - Agradecemos a todos aqueles que tiveram a paciência
de perrnanecer aqui ate o final e vamos dar alguns avisos que interessam aos
grupos que trabalharäo a tarde. Antes, agradecernos tarnbém aos
palestrantes, 0 Maria José Feres, a Maria Tereza, ao companheiro HilOrio. ao
Deputado Rogerio Correia e a todos as Deputados que aqui estiverarn, bern
corno a cada urn de vocés. Quero ainda pedir desculpas a cornpanheira que
rec!arnou. Sablarnos que haveria essa insatisfaçao quanta as perguntas,
porque foram muitas, tanto escritas quanto orais. Assim, sugiro que no
trabaiho de grupo vocés coloquem essas questoes que nOo foram abordadas
hoje, para que entrem em discussOo no seminOrio e no PlenOrio: as moçOes,
os questionamentos e as coiocaçoes de aprovaçào das atitudes que acharem
que devem ser adotadas. Assim, de pOblico, peço desculpas a cornpanheira,
mas isso não aconteceu por irresponsabilidacle nossa, rnas pela
circunstOncia

Encerrarnento
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A Sra. Presidente - Cumprido o objetivo da convocacao, a Presidéncia

encerra Os trabaihos, convocando as Deputados para a ordinária de logo
mais, Os 14 horas, corn a ordem do dia jO publicada, e para a extraordinOria
também de hoje, as 20 horas, nos termos do edital de convocacão. Levanta-
se a reunião.

ATA DA 46a REUNIAO ESPECIAL, EM 20/10/99
Presidéncia dos Deputados José Milton e AntOnio Carlos Andrada

SumOrio: Cornparecimento - Abertura - Ata - 1' Parte: ComposiçOo da Mesa
- DestinacOo da reuniOo - Palavras da Sra. Dalila Andrade Oliveira - Palavras
da Sra. Glaura Vasques de Miranda - Esclarecirnentos sobre Os debates -
Debates - Encerrarnento - 2 Parte: Composiçao da Mesa - Destinaçao da
reunião - Palavras da Sra. Maria Stela Nascimento - Palavras da Sra. Samira
Zaidan - Esciarecimentos sobre os debates - Debates - Encerramento.

Cornparecimento
- Corn parecem as Deputados:
José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro LeOo - Agostinha

Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alencar da Silveira JOnior - Alvaro
Antonio - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada -
AntOnio Genaro - Antonio Roberto - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - César
de Mesquita - Cristiano Canédo - Dalrno Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo
Herrneto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista -
Glycon Terra Pinto - Hely TarqUInio - Irani Barbosa - JoOo Batista de Oliveira -
JoOo Leite - JoOo Paulo - JoOo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Marcelo Goncalves -
MOrcio Cunha - Márcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Rérnolo
Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Costa - Wanderley
Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Milton) - As 9 horas, declaro aberta a

reuniOo. Sob a protecOo de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, a Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado Rogério Correia, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede 0 leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
1  Pa rte
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Composiçao da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a mesa as
Exmas. Sras. Dalila Andrade Oliveira, Sub-Chefe do Departamento de
Adrninistraçao Escolar da FAE-UFMG; e Glaura Vasques de Miranda, Vice-
Presidente da Cârnara de Ensino Fundamental do Consetho Estadual de
Educação.

Destinaçâo da Reuniao
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao prosseguirnento do Seminário

Legislativo Construindo a Pot Itica de Educaco PUblica em Minas Gerais, hoje
corn o terna "Desafios e Perspectivas da Educacao Piiblica em Minas Gerais -
Gestão Democrática".

Palavras da Sra. Dalila Andrade Oliveira
Born dia. Quero cumprimentar todos os presentes pelo esforco em estar

aqui corn tanta dedicaçâo, trabalhando corn urn terna tao importante como o é
a educaçao em Minas Gerais.

Queria tambérn saudar o Legislativo pela iniciativa, pois considero que este
é urn passo importante para construirmos, de fato. a gestão dernocrática da
educaçao no Estado. Acho que essa iniciativa é louvávet e deveria servir de
exemplo para os outros Estados.

Quero também agradecer o convite que me foi feito pela Assembléia para
estar aqut trazendo algurnas das minhas reflexöes sobre 0 tema. Não sei se
you poder contribuir corn algurna coisa, porque, pelo que vi dos documentos,
os trabalhos ja estäo bern avançados. Mas já é válido poder estar aqui
trocando idéias.

Meu terna e" Gestão Dernocrática na Educacao". Gostaria de começar
situando o momento em que ele aparece enquanto conceito na educacâo. A
gestão democrâtica vai aparecer corno conceito a partir da Constituiçao
Federal de 1988, no art. 206, como urn dispositivo constitucional. A partir dal,
eta corneça a ter interpretaçOes nas constituiçoes estaduats. Na sua
regulamentaçao, no âmbito dos Estados, eta sofre algurnas variaçöes de
interpretaçâo, mas é algo que pretendo desenvolver urn pouco mats a frente.

Eta aparece na Constctuiçao Federal de 1988 como urn conceito, mas, na
verdade, eta foi uma conquista que a Constituiçao consolidou. Fot uma
conquista dos movimentos organizados em defesa de uma educaçao ptibica
de qualidade e dernocrática. E necessário que contextual izernos
historicamente essa luta.

A construção do sistema nacional de educaçäo no Brasil ocorreu durante as
décadas de 50, 60 e 70, a partir de urn padrao autoritário de gestao. Era urn
conselho pensado de cima para baixo, de forma burocrática, vertical e
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centralizada. 0 planejamento central era a forma e a metodologia para se
pensar a educacao no Pals.

Naquela época. era impensável se fazer urna educaçao que partisse da
escola, da base para o topo do sistema. As coisas eram pensadas por
especialistas, de cirna para baixo.

Esse padrão autoritário de gestao vai ser ainda mats reforcado durante o
regime mihtar. Vamos perceber que isso vat repercutir na escola, numa
gestao tambérn tecnocrática e burocrática.

o terrno "gestao da educacao" não era usado, era preferivet o termo
"administraçao", porque ele passa a idéia de que é algo técnico. A gestão traz
embutida a nocão do conflito, da disputa, da diferença de interesses; entâo.
por isso, o terrno adrninistraçäo era mats utilizado. Administraçäo educacional
era tida como urna questao técnica. Enquanto tat, ela deveria ser executada
por especialistas, por pessoas que entendessem de administraçao.

o que era entender de administraçao da educacão naquele mornento? Não
era algo muito diferente de entender de administraçao de empresas, era ter
assimilado os principios da administraçao cientifica do trabatho, que, no caso
da educacão, tinha mats a ver corn as idéias de Taylor e Fayol. 0 especialista
da educacáo era o adrninistrador escotar. A formaçao dele era pensada como
uma formaçao técnica. Se tivesse o dorninto desses principios, dessas
teorias, era considerado alguem capaz de administrar as escolas.

56 que isso tarnbém não se dava so pelo caráter técnico. Este, na verdade,
era urn subterfügio, urna forma de justificar algo politico que ocorria nas
escolas, não urn politico entendido como a possibilidade da explicitaçao do
conflito, rnas da indicacao. Por isso, acho que, ainda uma vez, devemos
louvar a atitude desta Casa de estar discutindo a gestao democrãtica na
educaçâo.

Sabemos que, durante muitos anos, neste Estado, os Diretores escolares
foram indicados por Deputados, por apadrinhamento politico. Ele deveria ter
conteUdo técnico, em principio, mas teria de ter tambérn apadrinhamento
politico.

E claro que, em todas as regras, ha excecöes. Não estou dizendo que essa
foi a Onica forma pela qual, durante décadas, o Estado de Minas Gerais
escolheu suas Diretoras escolares. Esse era o contexto anterior a
Constituição Federal de 1988.

Em 1972, corn a Lei n° 5.692, amplia-se o direito a educação substantiva.
quando o direito a educacão püblica e gratuita passa de quatro para otto
anos. Porérn, havia urn limite de idade. Erarn otto anos de escolaridade,
desde que o indivlduo tivesse de 7 a 14 anos. Mesmo corn esse limite, a
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ampliaçäo do direito a educaçäo implcou nurn crescimento stibito da infra-
estrutura das redes pUblicas de ensino. Isso fez corn que a sistema pUblico de
ensino padecesse de desordenamento, de falta de planejamento e de
crescimento muito contraditório, sobretudo porque se deu sob urn regime
miUtar. Portanto, trazia, também, as contradiçoes do regime. Esse momento
do crescimento da rede vai fazer corn que a escola pUblica no Brasil se
popularize, cresça e atinja urn caráter de massa.

E corn essa ampliação dos sisternas pUbhicos de ensino que, no final da
década de 70, assistimos a manifestaçoes sociais que deram origem a
abertura do regime militar, contempladas nessas rnanifestaçoes também a
defesa de uma escola pLiblica gratulta e de qualidade. Os trabalhadores da
educaçao, e não 56 eies, porque esse movimento também envolvia a
sociedade, vao lutar por uma escola pUblica democrática, de qualidade, para
toda a poputação. Esse movimento denunciava o caráter autoritário a que me
referia ha pouco, esse caráter centralizado, verticalizado do sistema nacional
de educaçao. E, ao denunciar esse caráter autoritário, demonstrava como
nossa escola era excludente.

Hoje, ao chegar a Assembléia, observei uma faixa corn Os dizeres: "For
uma escola democrática e inclusiva". Essa é uma bandeira nova, muito
recente, porque so podemos lutar por uma escola inclusiva se percebemos
que e exciudente. Isso so foi percebido no segundo momento desse
movimento a que me refiro. No primeiro momento, o movimento lutava por
mais vagas para todos, pela universalizaçâo do ensino, pelo acesso de todos
6 educaçäo pUblica. Ocorre que, corn os altos indices de evasão e repeténcia
em nosso sistema püblico, o movimento começou a perceber que nâo
adiantava so garantir que as pessoas entrassem na escola. Era necessário
garantir que as pessoas tivessem condiçoes de permanecer na escola. E
permanecer na escola significava obter sucesso, ser aprovado, ser incluido.

For isso acho que essa bandeira da escola inclusiva é muito importante. E,
para que a escola seja inclusiva, é necessário que entenda o aluno, que o
absorva, valorize sua experiência. A partir do momento em que se percebe
que nao adianta so garantir o acesso, mas também a permanéncia, percebe-
se também como essa escola é autoritária, tanto em sua forma de gest6o
quanto em sua forma de ensinar e de avaliar o que é aprendido. Pensar a
gestáo democrática da educaçao não implica so pensar os mecanismos de
gestao e de administraçâo, imphica também pensar as formas de inclusáo
dessa escola. Repensar a democracia na escola é abrir mao do autoritarisrno,
desde a relaçao professor-aluno ate a relação escola-sistema, escola-
comunidade. Nesse interim, o movimento levanta a bandeira de uma gestão
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democrática, de urna escola que universalize o ensino, receba as alunos e
faca corn que permaneçam nela, além de criar mecanismos mais
participativos de gestão.

E por ai, então, que começamos a ver a bandeira por eleiçôes diretas.
Aquilo não era so urna bandeira. Sabemos que, mesrno em Belo Horizonte,
houve escolas que chegaram a eleger o seu Diretor diretamente, sern que
houvesse Iegislação em que pudessem se embasar.

Ha tambérn a constituicão dos colegiados. 0 Estado de Minas Gerais foi
pioneiro nessas conquistas. 0 I Congresso Mineiro de Educacão, que ocorreu
aqui, no inIcio da década de 80, já colocava a proposta dos ciclos básicos de
avaliação, que era uma forma de pensar essa escola mais inclusiva, menos
excludente, uma escola que pudesse, pelo menos, dar ao aluno a
possibilidade de que, nos dois primeiros anos de escola, pudesse ter urn ritmo
diferente, nào precisasse, no prirneiro ano, ser testado, em termos de ritmo de
aprendizagern. Também já colocou a proposiçâo de eleicão direta para
Diretores e a proposicão da constituiçao dos colegiados.

Em 1991, a Governo de Minas Gerais iniciou uma reforma no Estado.
Considero, a partir de algumas pesquisas que realizei, que, entre os anos de
1991 e 1998, Minas viveu uma reforma na educacâo, uma reforma que tern
uma mesma caracteristica, embora tivesse vivido dois Governos. Na reforma
de 1991, o Estado de Minas Gerais interpretou esse dispositivo constitucional
da gestao democrática. A interpretaç6o foi regulamentada na Resolucao n°
7.120, de 1993, em que ele interpreta como gest6o democrática da educaçao
a introdução, a implementação, na rede estadual, da geréncia da qualidade
total na educacão. Essa geréncia era pensada como urn rnecanismo de
gestao que pudesse, segundo aquele Governo, romper corn a estrutura
autoritária da maneira coma era feita. Daqui a pouquinho, you falar dos limites
desse entendimento. Essa reforma em Minas Gerais tenta atender a algumas
bandeiras colocadas par esse movimento, so que corn a interpretaçâo
daquele Governo, ou seja, náo é exatamente a interpretação que,
necessariarnente, a movimento dava no momento em que inscreveu essas
ba ndeiras.

A autonomia da escola, por exemplo, foi urna das prerrogativas dessa
reforma e algurna coisa feita, sim, em tomb dessa autonornia. Alguma coisa,
não, digarnos que mudancas signif]cativas foram feitas em nome dessa
autonomia, durante esses anos no Estado. Ela foi pensada em trés aspectos:
administrativo, pedagógico e financeiro. Vou dizer para vocés que a
autonornia pensada nesses aspectos é limitada. Ela nab pode ser pensada
dividida assim. A autonornia é politica, portanto nao pode ser dividida entre
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administrativa, pedagógica e financeira. E necessário pensar elementos de
autonomia nesses trés aspectos, mas não se pode esquecer que autonomia é
essencialmente urna relaço politica. Por isso, pensar em autonomia da
escola não pode ser par decreto ou de cima para baixo. E necessário pensar
em urn ambiente politico que faça corn que essa escola construa sua
autonomia. E nesse sentido que faço essa observaçao. Quais Os limites que a
autonomia dada, oferecida par essa reforma de 1991 a 1998 vai trazer?
Excessiva regulamentaçao e as decisöes sendo exteriores a escola. Esse e,
para mim, o principal limite que a autonomia coloca para as escolas.

A autonomia administrativa que nada mais é que descentralizacaa
administrativa acabou por sobrecarregar a escola de tarefas que ela naa
estava preparada para receber e ievou a Diretor a assumir urna posição de
gerente captador de recursos junta a comunidade e aos setores empresarials,
de mado a conferjr a escola urna existéncia meihor.

Essa reforrna trouxe, por autro lado, grandes conquistas, como a
fortalecimento da direção da escola. Ate pouco tempo, eu era mais crItica
corn relaçâo a forma como a eleiçãa era realizada no Estado. No inIclo deste
ano, participei de uma camissão de estudos sabre gestao democrática em
nasso Estado, presidida pela Profa. Glaura. Tivemos a oportunidade de
cansultar a camunidade sobre Os calegiados e a eleicao de Diretores.
Descobrj Clue a eleiçao de Diretoras, da forma coma é realizada, tern ate
menos problemas do que eu imaginava. Nao estou dizendo que não tenha
prablemas. Tern, e precisarn ser carrigidos. Eu era contra a primeira etapa da
prava, mas hoje já tenho dUvida. Pessoas que vivem a realidade da escola
muito mais Intirnamente do que eu mastraram coma é importante estar
auferindo certos conhecimentos e conhecer a curriculo do candidato. Enfirn,
eram questoes sobre as quais eu ainda naa tinha parado para pensar, e hoje
estou amadurecendo melhor. Sern dOvida, a eleiçao direta para Diretores de
escola no Estado de Minas Gerais foi uma grande conquista, que, alias,
serviu de exemplo Para autros Estados. Eu mesma já fui a algumas partes do
Pals falar sobre nossa experléncia

Esse rnecanisma tern limites? Tern. 0 principal deles é que elege a Diretor
de escola, muda a forma de ingressa do Diretar, rnas muda muito pauco a
natureza do cargo. 0 Diretor continua centralizando pader. Quando digo
poder, na verdade, e preciso saber que nem é tanto pader assim. 0 fato é
que, na escala, mais se cumpre e mais se trabaiha do Clue se criam condiçaes
politicas Para se cantrapar ou Para inavar. Mas, seja Ia como for, a natureza
do cargo de Diretor continua a rnesma. Muitas coisas ainda carneçam e
terminam nele. E, se queremos pensar uma gestão democrática na escola, é
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necessário repensar a papel do Diretor. E necessária pensar mecanismos
mais caletivas de direçãa da escola, pais é irnposslvel gestão democrática
numa escala dirigida por uma Onica pessoa. Não tenho propostas nesse
sentido, rnas tenho indagacöes a respeito.

Outra grande conquista no fortalecirnento da direção da escola foi a
canstituicão dos colegiados, que, par sua vez, tambérn tern lirnites. 0 principal
deles é a falta de tempo para as membros do colegiada. Coma podem as
professares e as funcionários da escola trabaihar no colegiado, sern que
tenham, para issa, algum estirnulo, coma, talvez, liberaqão de parte de sua
carga horária? Urn professor Clue tern 30 horas semanais naa poderia ter 5 au
6 haras par rnés Para se dedicar aas trabaihos do colegiada? Estou dizendo
nOmeros aleatórios, rnas é preciso oferecer algurn estimula Para as pessoas
Clue vaa fazer urn trabalha tao importante quanta a que se faz na sala de aula.
Não dá Para sabrecarregá-las corn tarefas diferentes. Issa as desestimularia

Da mesma forma, as pals precisam de tempo Para participar do colegiado.
E precisa pensar coma negaciar corn as ernpresas a liberacão de algumas
horas da jornada dos Pais, pelo rnenas urna vez par més.

Esse pai está cumprinda urn papel social impartantlssima para todos na
sociedade, que é ajudar a administrar a escola pOblica. Isso nãa é fácil, é uma
tarefa dificil.

Concluindo, you falar sabre as desafios Para a implantacão da gestâa
demacrática em Minas Gerais. Em primeiro lugar, seria romper corn a lógica
do tecnicisma, de que eu falava, anterior a eleiçaa de 1988, e corn a logica do
gerencialisrno, a geréncia da qualidade total, que ainda esta presente, ao se
pensar a Diretar coma gerente. Temas de romper cam essa lógica.

Haveria uma lógica mais palItica, pensar a escala em toda a sua dimensão.
Portanta, pensar a escala coma urn espaco de trabalha e de palitica, ou seja,
de relacôes de conflito entre diferentes segmentas que disputam prajetas
diferentes, na construção do prajeta pedagógica da escala. Mas esse prajeta
náo pode ser urn farda. A sua estrutura metodológica não pade ser definida
par cansultores, nãa pode ser levada Para as escalas para que elas a
cumpram. Tern de ser construida da escala para a sistema, e nãa do sistema
Para a escola. Senãa, vira abrigacãa, vira mais uma despesa para a Diretor
tentar resolver.

Além dissa, ele Cleve assumir uma logica comprometida cam a
universalizaçao do ensina, corn a permanéncia dos alunos na escola. Nãa
havia pensado dessa maneira, mas, aa entrar na Assembléia Legislativa,
pensel coma uma lôgica inclusiva. Acha que essa é a palavra que mais bern
define isso. Nâa pademos pensar que a gestao democrática cameça e
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termina na escola, e necessário ampliá-la para o sistema. A Glaura deverá
falar sobre isso. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Glaura Vasques de Miranda
Bom-dia a todos; Exmos. Deputados José Milton, coordenador do debate, e

Edson Rezende, minha colega Dalila Andrade Oliveira, da UFMG.
lnicalmente gostaria de agradecer o honroso convite para participar desta

Mesa, externando nào so a minha opinião sobre essa importante questão, a
gestäo democr-átjca que pode constituir urn dos eixos fundamentals do
srsterna mineiro de educaçao, como também expressar algumas das posicöes
do grupo que trabaihou comigo, no inIcio deste ano, sobre a gestao
democrOtica

Em Segundo lugar, devo cornentar que este semnárjo constitui urn exemplo
de participacao democrátca e deve ser orientador de conSultas a sociedade
sabre poilticas pUblicas na area de educação, não so pela forma como se
organlzou, pela partic:paçao de diversas entidades pUblicas e privadas
iigadas 0 educaçao, como tarnbém pela interiorizacão das discussöes que
ocorreram antes da realizaçao desta plenOria e a votaçOo de teses que vão
ocorrer posterlormente aos debates. Quero cumprinientar todos Os
realizadores desse evento, especialmente a Assembléja legislativa

Corn reiaçao ao tema "Desafios para a Gestão Democrática nas Escolas de
Minas Gerais", deveria começar mencionancjo que, desde o Congresso
Mineiro de Educaçáo, tern havido experiencias muito significativas de
participacao da cornunidade em discussöes sabre polIticas pübiicas.
Cam p nhou-se muito em direção a uma escola democrOtica e a uma cultura
poiltica de gestOo participativa nas escoias pObiicas de Minas Gerais. Isso se
deu gracas ao movimento de renovaçao pedagOgica, que tern colocado, na
pauta de suas reivindicacoes a questão da gestão dernocrOtica. Tenho
circulado urn pouco par esse Brasil afora e vejo que essa bandeira da gestão
democrOtica ainda e muito fraquinha em outros locals, apesar da consciência
que cresce neste Pals de que sá podemos nos desenvolver na educaçao corn
a participacao ampla de toda a sociedade.

Mas, em Minas Gerais, acho que a implantaçao da gestào democrOtica,
coma a Dahia JO erifatizou deu-se principaimente peio estabelecirnento de
eeicoes de dirigentes escolares e peia instituiçOo de colegiados. Avançamos
muito, mas essas estrategias ainda precisam ser aperfeiçoadas. Aiérn disso,
a sua implantacao nao se deu de forma homogenea em todo a Estado. VOrios
aspectos geram conflitos que nâo estão sendo resoividos satisfatoriamente
nas escolas. Não canseguimos ainda a participação da comunidade escoiar,
principaimente dos pais. Em todas as escolas, sinto a mesma reciamaçOa:
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naa conseguimos trazer as pais para uma discussão ampla. Mas vamos
continuar lutando pela meihoria desses aspectos.

A gestao colegiada vem substituir modeios autoritOrios e centralizadores de
gestão, trazendo em si a idéla do coletivo, da participacão, em que as
pessoas são envolvidas no processo decisOrio e trabaiham num clima de
cooperacão e confianca. Ha uma canviccão de que pela acão coietiva a
escoia democratize suas relaçOes, suas decisOes, seus pianos, seus
processos, construindo a sua cidadania. Esse é a modeio de gestao
dernocrOtica da escola que estO sendo construido neste Estado. Tive a honra
de presidir a grupo de trabaiho sobre gestaa democrOtica em Minas. E em
seu relatório foram apresentados subsidios para a aperfeiçoamento dos
processos de escoiha dos diretores e dos colegiados de escolas. Nessa
oportunidade foi feita uma sintese dos probiernas relativos a essa questão, e
foram oferecidas sugestOes para aperfeiçoO-ias.

Quero enfatizar dais aspectos que considero fundamentais: gestão
democrOtica nas escoias não se esgota na eleicão de Diretores e dos
colegiados de escola. inclui também uma verdadeira cuitura dernocrOtica. E
essa cuitura passa peia construção coietiva do projeto politico-pedagOgico da
escoia; passa por processos modernos de comunicacão e informação, de
avaiiaçOo institucionai, de educaçao continuada, pelo grau de participacão de
todos as segmentos dessa escoia; passa pela instituicãa do tempo de
trabaiho coletivo na escoia. Quer dizer, não é so a tempo individual do
professor na sala de auia corn seus aiunos, mas a tempo que a professor
trabaiha corn seus companheiros na construcão dessa cultura demacrática
dentro da escola.

Então, passa par novos mecanismos de gestàa da escoia. Par isso, todos
as segmentos da escola tern de agir democraticamente. Não adianta eieger a
Diretor de uma forma democrOtica para, no dia seguinte, eie corneçar aginda
autoritariamente. Assim, é essa cuitura democrOtica que, reaimente,
gostariamos de sugerir que fosse uma preocupação daqui para a frente.

O segundo ponta refere-se 0 gestão democrOtica em todo a sistema mineiro
de educacãa. Acho que as prOximas passos que temos de dar em direcOo a
cuitura democrOtica, na area de educacao, portanto, são muito mais ampios e
passam do panto de vista de que a gestao demacrática nãa deve subscrever-
se apenas na base do sistema, ou seja, nas escoias. Ela deve perpassar todo
o sistema educacional de Minas Gerais.

Ate a momenta, todos as esforços tern sido dirigidos para a impiantacàa da
rede democrOtica nas escoias, a qual progrediu muito, sirn, mas acho que,
agora, temos de pensar que as aspiraçOes da sociedade são para que
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tenhamos urn sistema mineiro de educaçào totalmente democrático. E é por
isso que penso que esse sistema mineiro de educação, que deve ser o
articulador de todas as politicas e órgãos educacionais do Estado de Minas
Gerais, deve adotar principios norteadores e procedimentos de implantaçâo
de uma cultura democrátjca em suas açöes.

F o que seria uma cultura democrática em urn sistema mineiro de
educaçâo? Seria, por exemplo, a democratizaçao de suas estruturas,
principalmente de seus árgãos colegrados, corn representaçao dos principais
segmentos da comunidade escolar; adoçao de princIpios e processos de
atuaçâo democrática e de todos Os membros dessa comunidade;
mecanismos de consulta as pessoas e as comunidades sobre questöes de
seu interesse.

Este seminário é urn exemplo de consulta feita de uma forma democrática
em que todas as pessoas tiveram oportunidade de opinar.

Implica também transparéncia na tomada de decisöes; implica a adoçao de
processos de comunicaçâo e informaçao modernos, disponiveis para todos, e
assirn por diante. Entao, instituir novos processos democráticos no sistema
mineiro de educaçao sugere que pensemos, primeiro, nos princIpios
norteadores da gestào dernocrática.

Quero, para discutir essa questâo, partir do signifrcado de democracia para
Bobbio: "E urna forma de governo na qual o poder é exercido pelo povo ou
pelo maior nUmero de pessoas". 0 próprio autor nos alerta para o fato de que,
hoje, a idéia de democracia näo pode ficar restrita a esfera politica, devendo
ampliar-se de modo a abranger toda a sociedade civil, corn suas várias
articulaçoes, expressando-se mediante a instituiçao de procedimentos que
permitam ampliar a participaçâo dos interessados nas diferentes instituiçöes
soclais.

Então, partindo desse significado, considero que deverlamos discutir neste
seminário o própno sistema mineiro de educaçao como articulador de todas
as politicas e órgãos educacionajs do Estado de Minas Gerais, que poderia
adotar principios e procedirnentos de implantaçao de uma cultura
democrátjca.

Examinei, ontern a noite, o documento que foi preparado para este
seminário, as propostas para o documento final, e verifiquei que ele sugere
alguns princIpios. 0 meu trabalho já estava escrito, mas vocés verao que
muitos dos princIpios que estou sugerindo estão contidos nesse documento.

0 primeiro é o princIpro da participação, previsto expressamente tanto na
Constituiçao Federal quanto na LOB e fundamental para os profissionais da
educaçao e para a presença da comunidade nos árgaos colegiados das
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escolas. Ele deveria ser complementado em Minas Gerais pela sua extensão
a todos os órgaos do sistema mineiro de educaçâo. 0 próprio Orçamento
Participativo, que tern sido implantado em vários muntcIpios e que comeca
agora a ser pensado em re!açào ao prOprio Estado, parte do principio da
participaçao da comunidade na decisão de como devem ser aplicados os
recursos pblicos.

0 segundo princIpio importante é a formaçâo para a cidadania. Ela deve ser
estimulada pela prática da participaçào, corn critérios construldos de acordo
corn o interesse da comunidade, quer seja essa uma escola püblica, quer seja
uma escola particular. Além disso, é necessário levar em conta que a
cidadania nâo é coisa para o futuro, mas deve ser estimulada desde criança.
A concepção de Paulo Freire a esse respeito é perfeita e expressa bern o que
quero dizer corn isso. Vou ler uma entrevista curta que ele deu na televisâo:
"A escola cidadã é aquela que se assume como urn centro de direitos, como
urn centro de deveres. A formaçao se dá dentro do espaco de tempo. 0 que
caracteriza a escola cidadã é uma formação para a cidadania. A escola
cidadã é a que viabiliza a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela.
E uma escola que, brigando para ser ela mesma, viabiliza ou luta para que
educandos e educadores também sejam eles niesmos, e, como ninguém
pode ser so, a escola cidadã é uma escola de comunidade, urna escola de
companheirismo". Acho que essa citaçâo é perfeita para expressar esse
principlo da formaçao da cidadania, que deve estar presente nas nossas
escolas, em nosso sistema.

0 terceiro principio é a transparéncia na gestão da escola ou na gestao de
qualquer órgâo colegiado ou executivo. Ela deve ser urn principio fundamental
da prática democrática, capaz de demonstrar a comunidade envolvida que as
decisöes foram tornadas corn seriedade no trato da coisa pUblica. Implica
publicizaçao das decisôes, das discussöes, das deliberaçoes de todas as
instâncias escolares e o acesso a todas as informaçoes.

A adaptabilidade e outro princIpio fundamental de qualquer instituiç5o. Ba
deve ser vista como a capacidade da escola ou de qualquer Orgão püblico,
como instituiçao, de promover mudanças em suas estruturas de organização
e funcronarnento, em vista das novas exigências sempre impostas pelos
contextos social e educacional.

0 pluralismo de idéias e de concepçöes pedagógicas é urn principlo
constitucional também previsto na LOB e diz respeito a capacidade do
sistema de admitir forrnas diferenciadas de organizaçáo tanto das atividades
escolares como de outras formas de manifestaçâo cultural.

No que se refere aos colegiados escolares, o pluralismo é muito importante
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por permitir que todos se manifestem e manifestem suas opiniöes e as
possIveis soluçöes para seus problemas e por permitir o convIvio corn a
diversidade e corn as mOltiplas manifestaçoes culturais.

A autonomia da escola - a Dalila já se referiu a ela, mas, por uma questão
de sistematizaçao, you repetir - é outro principio norteador da gestão escolar.
Eie permite confenr as escolas urn dinamismo próprio, dando-Ihes
competência para resolver seus prOprios problemas, para explorar suas
potencialidades e fixar regras para sua própria existência, dentro dos limites
estabelecidos pelas instâncias superiores. Essa autonomia tern de ser
pensada de forma integrada e articulada, sendo posta corno uma
possibilidade para a escola discutir seu próprio destino. Portanto, acho que a
questão da autonomia é fundamental, embora considere importante chamar a
atençao para que ela não signifique soberania, espontaneidade, voluntarismo,
nem isolamento da escola do sistema social ou educacional. A escola tern de
estar permanentemente em intercâmbio corn a sociedade e corn os órgãos
que a mantém.

Outro principio fundamental é a liberdade de expressao de todos os
segmentos da escola e dos órgãos pOblicos. Isso deve ser enfatizado como
urn principio inerente a condição da democracia.

A eqüidade é também urn principio fundamental. Significa pensar em
politicas pOblicas, seja no âmbito do sistema, seja no ârnbito da escola, de
forma a buscar, não necessarjamente uma igualdade absoluta, mas critérios
de atribuição de recursos a cada escola ou a cada aluno, segundo suas
necessidades. Esse princIpio foi enfatizado pela Conferéncia Mundial sobre
Educaçao para Todos, de Jontien. Acho esse assunto fundamental em nosso
elenco de principios.

A renovação também é urn princIpio fundamental que precisa ser
introduzido entre nos. E urn principio importante em relaçao a direção dos
estabelecimentos de ensino, porque perrnite continuas mudanças na escola.
não deixando que a rotina se instale. E importante também para todos Osórgãos colegiados do sistema.

A flexibilrdade supôe a capacidade de as politicas pOblicas de gestao
democrática estabelecerem critérios e diretrizes e de oferecerem apenas
orientaçoes gerais, deixando as instituiçoes escolares espaços para a
adaptação dessas recomendacoes as suas necessidades.

Esses são alguns dos principios fundamentals. Mas, além desses, terlamos
que pensar em alguns procedimentos. Coma rneu tempo está acabando, you
terminar rapidinho. Poderlamos sugerir alguns procedimentos para que a
gestão democrática seja urn dos eixos fundamentais e norteadores do
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sistema mineiro de educacao, pela inclusão de práticas de concretizacão de
pianos ou de linhas de acao, pela elaboraçao e pela execucão coletiva dos
autores envolvidos nos processos educativos. A democratização ou a
nstituicão de urna cultura democrática no sistema pressupöe, primeiro. a
existéncia de órgãos colegiados normativos superiores em cada instituicão
educacionai, capazes de fixar as normas e diretrizes para o seu
funcionamento, de acordo corn as necessidades e corn as aspiraçOes da
comunidade, e de tomar decisOes coletivas em relacão ao seu próprio
funcionamento; a existéncia de Orgãos colegiados regionais corn funçôes
coordenadoras e deliberativas; a adocao de principios que deveriam orientar
as polIticas de gestao do sistema; a implantaçao de uma cultura democrática
em cada órgão do sistema, que respeite Os referidos principios; o
estabelecimento de critérios de representacão e de participação nos
colegiados superiores, nos intermediários ou de escolas; estimulo as escolas
privadas, para que adotern alguns principios de cuitura democratica, sem
prejuizo naturaimente dos interesses das suas instituiçöes mantenedoras,
como, por exemplo, a existéncia de colegiados internos, corn a participacão
de pals, professores e alunos. A LDB fala em gestao dernocratica da escola
pUblica. As escolas privadas acham que não precisam ser democraticas.
Temos que estabelecer alguns mecanismos de gestâo democrática, que
possam ser utilizados nas escolas privadas como cuitura extremamente
desejavel; criação de urn fórurn rnineiro de educacao, corn a representacão
de todas associaçôes e instituiçôes educacionais, inclusive da Assembléia
Legislativa e da Secretaria de Educacão, que se reuniriarn periodicamente
para deliberar sobre a Plano Mineiro de Educacão e sobre urna avaiiação
global do próprio sisterna.

Concluindo, gostaria de dizer que a real implantação de urna verdadeira
gestão democrática nas escolas e no sistema é urn dos passos fundamentals
em direcão a uma escola pOblica de quaiidade, capaz de garantir a direito de
acesso e de permanéncia de crianças e de jovens. E urn trabalho de
construção coletiva, que exige reflexão, disposicão de ouvir, ernitir opiniOes e
vontade poiItica de substituir veihas praticas autoritárias por praticas de
atuaçao conjunta, onde todos os envoividos sintam-se inforrnados, pardcipes
e integrantes do processo educativo, em qualquer esfera social em que
estejarn atuando. Muito obrigada.

Esclarecimentos sobre as Destaques
o Sr. Presidente - Neste instante, daremos inIcio a fase de debates, quando

as participantes poderão formular perguntas aos expositores. As questöes
poderão ser encarninhadas, par escrito ou oralrnente, mediante a inscrição
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prévia. Para que possamos agilizar a debate, solicitamos aos participantes
que fizerem uso do microfone que se identftiquem, sejarn objetivos e sucintos,
drspensando a formalidade das saudacöes pessoais. Cada participante
disporá de trés minutos Para fazer sua intervenção sendo garantido a mesmo
tempo Para a resposta.

Debates
0 Sr. Presidente - Pergunta da Profa. Roseana Schaper Ferraz, da Escola

Estadual Tancredo Neves, de Almenara, dirigida a Profa. Glaura: "0 professor
efetivo candidato a vice-diretoha de uma escola poderá candidatar-se a
mesma funcao em outra escola? 0 professor designado formado em
engenharia (RA4), autorizado, poderá candidatar-se a vice-dii-etorja ?" Corn apalavra, a Profa. Glaura Vasques de Miranda.

A Sra. Glaura Vasques de Miranda - Para mim, é dificil responder essa
pergunta. A nossa participaçao foi presidindo a comissâo Para oferecer
subsidios ao Secretârio. Entregamos a ele urn relatOrio e depois perdemos a
contato corn a assunto. Ontem, a noite, recebi urna cópia da nova resoluçào
que implanta, naturairnente a eleiçao de Diretores no próxjmo perlodo. Entâo,
não sei os pormenores. E possivel que tudo isso esteja previsto nessa
resoluçao. Acho que ternos de consultar a Secretaria, porque nao tenho
condiçães de responder. Estão dizendo aqul que está excluida, mas Para mim
é drfIcil dizer porque nâo estou corn a resoluçao neste momento; e ela é cheia
de pormenores,

0 Sr. Presidente - Profa. Glaura, temos aqui urna pergunta da Sra. Maria
Blandina Soares Miranda, Diretora da Escola Estadual Laudelina Dias
Lacerda, de Almenara: "0 professor designado pode candidatar-se a direçâo
de escof a? Essa candidatura estaria condicionada a não-existéncia do efetivo
na escola ou independeria desse aspecto?".

A Sra. Glaura Vasques de Miranda - E a mesmo caso da pergunta anterior.
E urna questão dos pracedirnentos que foram implementados Acho que a
resoluçao possivelmenfe poderá esciarecer esses pormenores.

Ao final dessa comissãa que presidi, no momento da entrega do relatório ao
Secretário, disse a ele que havia chegado a urna conclusão: em matéria de
gestão democrática neste Estado, não ha nenhum consenso entre as
instrtuiçöes que foram ouvidas; ha posiçöes completamente contraditórias
urnas das outras. Entäo, é muito dificil nos posicionarmos aqui sobre essas
questoes.

0 Sr. Presidente - Gastariamos de informar aos presentes que temos a
resoluçao e vamos providericiar - näo nesta primeira parte do debate, mas na
segunda - urna cópia as pessoas interessadas Assim, Os Diretores,
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superintendentes e educadores que náo a possuern poderão fazer suas
consultas. lnfe!izmente, nâo deu Para trazer essa cópia na primeira parte do
debate.

A Sra. Maria do Carmo Frias, professora em exercicio na Secretaria da
Educaçao, dirige a seguinte pergunta a Profa. Dalila: "Considerando a
histórico de lutas precedentes das conquistas Para urna educação
democrática, ern sua opinião quais são as eixos instituidos ou a se instituirem
na escola pOblica Para a discussão, manutençao e ampliaçao da democracia
na escola, verificada em acöes intramuros e extramuros, au seja, alcançando
a sociedade?".

A Sra. Dalila Andrade Oliveira - Bern, Profa. Maria do Carmo, acho que a
primeira coisa de que nossa escola piiblica está carente é de infra-estrutura
material - e aqui estou considerando, inclusive, condiçoes de tempo e
trabalho Para que as pessoas possam pensar a democracia na escola. Nas
condrçoes atuais das escolas pOblicas estaduais e municipais do Estado de
Minas Gerais, e muito dificil pensarmos em uma gestao democrática
hamagenea. Acho que a primeira grande tarefa que temos é conseguir corrigir
urn pouco essas disparidades. 0 ültimo relatório do SAEB, que é a Sistema
de Avaliaçao da Educaçao Básica, do ( ... ), demonstra que, no Estado de
Minas Gerais, ainda temos muitas escolas que sequer tern fossa séptica, luz
e água. Então, no momento em que vamos pensar a gestão democrática, a
primeira condiçao em que precisamos pensar é a material - precisarnas
pensar em corrigir isso. Acho que eqüidade na educaçao se consegue
corrigindo-se as disparidades, e nao abaixando a patamares minimos as
lugares onde a situação jã estava melhor.

A segunda condiçao e reconhecer a escola como uma unidade importante
no processo - ou melhor, a unidade mais importante no processo educacional
- e coma urn espaço de trabalho politico. Isso quer dizer que, dentro da
escola, as interesses nãa são iinicos. No interior da escola, temos interesses
distintos, alias, temos interesses distintos em todos os espaços saciais. E
assim que se constrói a luta na saciedade. Então, temos de reconhecer a
escoa coma esse espaço e dar visibilidade a esse debate, dar condiçoes
Para que essa escola possa se pensar de forma autônoma - autônama nessa
dirnensão politica. Para isso, é necessario entender aquilo Para a que a Profa.
Glaura chamou atenção: autonomia não é voluntarismo, não é fazer o que se
bern entende. Gestão democrática não é dissociar uma escola do sistema e
dela fazer a prOpria casa. Näo. E pensar a escola integrada no sistema. Esse
é urn dos eixos.

Ressaltaria, ainda, a necessidade de pensarmos em coma estirnular a
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participaçao nesses ambientes, nesses espaços. E, a, acho importantes
pensarmos em duas questöes. A prime,ra é a questo do tempo, tanto para
os funcionários quanto para as pais. Essa é uma questão imprescindivel A
outra e a questao da inforrnação, pois ninguém quer participar de urn
colegiado ou de uma diretoria de escola onde näo se decide nada; onde, ao
chegarem, as questôes já estão decididas, esperando apenas para serem
homologadas.

0 Sr. Presidente - Temos uma pergunta a ser feita oralmente pela Profa.
Maria de Fatima Gurmarães Saraiva, mas, antes de sua participação,
encaminharemos a Profa. Glaura as palavras da Profa. Luci Irnaculada Alves:
"A gestão democrática é uma grande conquista. Devemos lutar para rião
perder a que construirnos corn tanto sacrificio. Devemos propor ac , Legisiativo
que lute para que o tempo de trabaiho de Diretores e Vice-Diretores seja
consider-ado tempo efetivo de magisteria, para fins de aposentadoria". Outro
regrstro, também solicitado pela Profa. Luci Imaculada Alves, agora
encaminhado a Profa. Dalila: "Concordo que devemos rever a processo de
elerçao de Diretores, mas isso nao deve ser exclusivo. 0 que devemos propor
é a fim do apostiianiento para que a aspirante ao cargo seja aquele que
estiver engajado em construir uma escola corn urn ideal, sem se pautar em
questoes financeiras."

A Sra. Dalila Andrade Oliveira - Corn certeza.
A Sra. Maria de Fatima Guimarães Saraiva - Born dia a todos. Corn muito

respeito a competéncia da Mesa, gostaria de ter falado ontern, na presença
do Sr. Secretário e também da Sra. Secretária Adjunta.

Não me espantam essas perguntas que vocés estão fazendo em relação a
resoluçao, porque, no dia 14 de outubro, acho que eu era a Onica Diretora,
dessas que agora vão ser ate exciuldas da participação do processo, a tomar
parte dessa teleconferéncia no auditor-jo da Assembléla Não fui convidada.
Vim porque vi pela Rede Globo, no domingo atrasado, uma propaganda,
veiculada em urn segundo, sobre essa teleconferéncia

0 Sr. Secretário aproveitou a recesso da escola para fazer essa
teleconferêncja para colocar essa resolução sobre a processo de escolha
que, para mim, não passa de eleiçao de diretoras das escolas estaduais.
Quando utilizamos do voto para escotha, é eleicao. Se o pessoal que compOe
a Mesa não sabe da resolucão, quanto mais nós, que trabaihamos em
escolas, (- Palmas.)

Tenho trés minutos; ficarei rnenos. Estou aqui defendendo a nosso direito,
de Diretora antiga da escola. Sou professora desde 1973, corn muito orgulho,
farmada pela Fundaçao Helena Antipoff, que for-ma ya professores para a
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zona rural e que ensinava a fazer, fazendo; não é fazer atrás de mesa.
Ensinava a fazer, fazendo, corn a participacão de todos que estavam
envolvidos no processo. Já sou Diretora da Escola Estadual Maria Rita Duarte
desde fevereiro de 1988, portanto ha 12 anos. Fui professora durante 11
anos, mais 12 corno Diretora; são 23 anos de profissão, corn muito orgutho.

Quando assurni a direçao dessa escola, eta era urn casebre esburacado,
corn 212 alunos, e era fechada corn urna cerquinha de ararne farpado apenas
do lado da rua. Sou de Juatuba, Distrito de Boa Vista. Juntamente corn a
cornunidade - porque nunca fiquei angariando verba em Secretaria -
reformarnas a escola, construimos seis salas de aula, urn laboratOrio
equipado e sala de professores. Reforrnarnos a escola, a prédio antigo, do
piso ao telhado. Implantarnos a ensino rnédio, equipamos a escola, buscamos
cursos para professores e funcionários dentro e bra da escola; buscarnos
parcerias corn a Brahma, corn a grupo Roda d'Agua, corn as ernpresas locais
e montamos cursos para as alunos; de danca, de teclado, de inforrnática e de
marcenaria.

Coma ha Vereadores e Deputadas ruins, Governadores e Presidentes
ruins, também existern Diretores bans e ruins. Eu nern precisava estar
falando, porque já estou apostilada, já passei dos dez anos de direcao
exigidos pela lei federal, mas estou defendendo a direito. Todo mundo está
falando em gestão democratica, mas estão tirando-nos a direita de participar
do processo. Coma a Secretário disse, nern para Vice se pode concorrer,
rnas a prOprio Sr. Newton Cardoso era Governador e é Vice atualmente.
Todavia, nao podemos participar nern do processo; e quem deveria decidir
quem continua, ou não, e a comunidade escolar.

Nunca trabalhei sozinha. A Sra. Glaura falou que todas as escolas não tern
participação. Convido-a para ir a nossa escola, que a Superintendéncia
conhece, que a Secretaria da Educaçaa conhece, que a Estado conhece,
porque fizemos quatro prograrnas do PROCAD mostrando a nosso trabalho,
mas agora estão nos tirando a direito de, pelo menos, participar desse
processo.

Ontern, muito ernocionada, cheguei a nossa escola, e as pais e professores
estavam decidindo que ninguérn entraria no processo. A Secretaria vai
nomear, coma está no art. 49 da resolucão, vai forçar atguérn a assumir,
porque nossa escola ainda tern esse respeito ao profissional. Nassa escola
ainda é do tipa a moda antiga, que manda flares e que trabalha em conjunta.
Obrigada.

A Sr-a. Glaura Vasques de Miranda - E dificil responder a essa situacão. Na
Verdade, não ha consenso sabre essa questão, assirn como não hO
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uniformidade na implantaçao do processo de gestao democrática nas
escolas. Ha vários exemplos. 0 caso que eta citou pode ser urn exemplo
positivo de gestão democrática, mas ha outros exemplos negabvos que
também precisam ser levados em consideração. Acho que a proposta de
imprimir uma gestao democrãtica, também no sisterna, evitaria essas
divergéncias tao grandes. Conflitos e opiniOes diferentes existern em todos Os
lugares. Como decidir que caminho tomaremos? Se tivéssemos ôrgãos de
gestáo democrática no práprio sistema, corn urna participação mais ampla de
toda a base, de todas as escolas, seria mais fácil chegarmos a uma norma, a
uma proposição que ferisse, o menos possivel, os interesses de alguns. Mas
acho que não conseguiremos introduzir mudanças significativas sem
desagradar a alguns. Agradar a todos todo o tempo é muito dificil.

0 Sr. Presidente - Pergunta do Prof. Marcos Mauricto dos Santos, do Sind-
UTE de Coronet Fabriciano, corn uma pergunta a Profa. Glaura: "Como
construir urn projeto politico-pedagógico? Na fase teárica, somos mestres.
Como desenvolver urn projeto politico-pedagôgico num setor em que 50%
dos trabaihadores são desvatorizados em todos os aspectos, inclusive em
sua garantia de emprego; em que 50% dos trabathadores em educação são
bóias-frias do ensino?".

A Sra. Glaura Vasques de Miranda - Marcos, concordo plenamente corn
vocé. Acho que a construção de uma escola democrática passa tarn bern pela
valorizaçao do profissional da educaçào. Valorizar o profissional da educacão,
mais do que pagar-lhe salário digno, significa emprego resolvido, e não
instabilidade. Sou absolutamente contra a admissào de pessoal ternporário,
que se eterniza nos quadros das escolas.

Acho que a Prefeitura de Belo Horizonte dá urn exemplo fantástico em
relação a isso. Eu própria senti muitas dificuldades na minha pete: não ter urn
professor de rnatemática para cotocar na sala de aula e receber os pals na
minha sala perguntando cadé o professor de maternática. Fazer urn concurso
eva seis meses, mas, ainda assirn, recomendo a todos que adotem o regime
de concurso pUblico para resolver essa situacão dos professores. (- Palmas.)

0 Sr. Ricardo Quinteiro - Dalila, nao é bern uma pergunta, é mais para abrir
o debate e discutir urn pouco essa questão da prova, que vocé mencionou. Já
que pensamos em incluir e eliminamos a exclusão, nos esquecemos também
do processo de selecao. Então, vernos a prova como urn processo de
selecionar. Se estamos querendo incluir, estamos andando na contramão
desse processo democrático. Outra coisa, ja estamos discutindo que a prova
para o aluno não avalia a capacidade de ele ser promovido na escola. Então,
penso que já está na hora de descartá-la, principalmente porque todo
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trabaihador de educacão, para ter acesso ao servico pUblico dentro da escola,
já fez urn concurso. Todo trabalhador de educação hoje esta pedindo
concurso pãblico. Então, não vernos logica em fazer mais uma avaliaçao
através de prova. Isso vai, inclusive, eliminar as liderancas que existem
dentro da escola.

Gostaria de dizer também que concordo corn você quando fala que o
diretor, apesar de ser eleito, ainda continua corn aquela mesma figura, corn
aquela mesrna imagem do diretor que era empossado em outras épocas, por
outros Governos, pelos Deputados. Por qué? Porque as discussOes que
acontecem nas escolas são sempre no nIvel de que temos urna deterrninaçâo
da secretaria ou da superintendéncia, o que acaba bloqueando esse processo
de discussão. 0 mais grave é que o diretor continua sendo, desde o primeiro
processo do sistema de colegiado dentro da escola, membro nato do
colegiado. Então, é ele quern vai, no final do debate, dar 0 voto de Minerva.
Então, acreditamos que a eleiçao está nurn processo avançado. Esse
processo de gestão hoje ainda não e o ideal, rnas estarnos caminhando para
O ideal, porque acreditamos que essa figura de diretor hoje não é rnais
necessária dentro da escola. Eta vai, aos poucos, ser extinta, porque vamos
caminhar para uma direcao colegiada, não vamos mats precisar ter urn
membro, urn braço do Governo para fiscalizar os trabaihadores em educacão,
se o serviço estã sendo feito ou não. Todos nós estamos criando na escola,
hoje, a consciência de que o trabaiho precisa ser feito, que somos nós que
estamos construindo, todos nos que estarnos dentro da escola, toda a
comunidade escolar. Entáo, a figura do diretor vat acabar sendo extinta.

A Sra. Dalila Andrade Oliveira - Prof. Ricardo, penso que temos mats
acertos do que discordãncias, mas, em todo caso, venho pensando sobre
agumas questôes e acho que seria importante que, no rnornento em que
fôssemos pensar em gestão dernocratica, considerássemos essas variaveis.

Não se faz gestão democrática sem avaliação. E lágico que temos que
repensar novas formas de avaliação, rnas não podemos, em hipótese
nenhurna, achar que urna escola inclusiva não avalia alunos. (- Palmas.)
Temos que avaliar nossos alunos, nos avaliar e avaliar o sisterna e a escola.
So assirn se faz democracia.

Não podernos eleger nossos representantes e, depots, lavar as mãos,
deixando que eles façarn o que bern entenderem. Escola inclusiva, para mirn,
náo significa abrir mao da avaliação nern da selecão, de forma nenhuma.
Aquilo que a principto falei da escola inclusiva foi pensando na comunidade,
rnas sua gestão sem avaliação é impossivel.

Outra coisa que defendo na gestão democrática 6 a possibilidade da
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revogabilidade de mandatos. A cornunidade tern todo o direito de errar na
escoiha do Diretor. Se, em seis meses ou urn ano de mandato, ele já tiver
provado que nao está fazendo a que se esperava dele, a comunidade tern
que ter instrurnentos para trá-lo do cargo e eleger outro. Sem isso não ha
dernocracia. (- Palmas.)

Outra coisa em que aposto é nas assembléias gerais. Elas constituem a
momento em que as escolas, coletivamente, podem se auto-avaliar. Como
uma escola se auto-avaUa? Não é sobre metas e principios que foram tirados
de cima para que ela cumpra, mas sobre metas que ela mesma estabelece. A
escola precisa determinar onde quer chegar e em quanto tempo levará para
isso. Corn isso pronto, é possivel se auto-avaliar. 0 processo da auto-
avaliaçáo é muito construtivo.

Corn relação a prova para Diretor, eu, mais especificamente ate fevereiro
deste ano, pensava como vocé. Achava, por todas as razöes que você citou,
que nào deveria haver prova no processo de eleiçao de Diretores.

Ainda não tenho posicão firmada sobre isso, mas, na consulta que fizemos,
pudemos constatar que muitas pessoas reclarnam de Diretores que não
conhecem a processo de trabaiho da escola, caem ali de pára-quedas, ficam
par dais anos, so pensanda em se reeleger e sequer entendem as questoes
educacionais da instituiçâo, sequer entendem a comunidade. (- Palmas.)

Sou também contra a prova. No precisamos de prova que cobre
conhecimento de iegislaco. Basta colocar na secretaria da escola urna
assessoria jurIdica para informar a Diretora sabre a assunto, quando houver
necessidade.

Acredito numa seleçao que afira a conhecimento do candidato sabre a
real dade da escola e dos alunos, sabre as assuntos educacionais e sobre a
politica educacional. Sem isso, naa ha coma alguern se tornar Diretor de
escola.

E nesse sentido que venho pensando numa etapa que, pelo menos, garanta
que a Diretar de escola seja urn profissianal técnica e poIitcarnente
competente. (- Palmas.)

0 Sr. Waldir Araüjo - Ficamos emocionadas corn a depoimento da
companheira, porque a que está acantecenda em Minas Gerais é uma
revoluçäo da dernocracia.

A demacracia reflete a gueta, a cidade pequena e também a cidade grande,
coma Uberlândia, onde temos Diretores corn 18 anos de casa, fincadas na
escola. (- Palmas.)

Concordo que nenhuma demacracia é pelo decreto, mas, se nâo houver
algumas leis para ajudar, vai demorar mais 500 anos. Precisamas ter a
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sensibilidade daqueles que legislam.

Gostaria que a Prafa. Glaura falasse sabre as mecanismas necessários a
escola para acelerar e fortalecer a democracia, para que a escola seja mais
feliz e a aluna e as pais queiram freqüentá-la. 0 nassa sonho é urna
dernacracia mais plena, para evaluirmas coma cidadãas.

A Sra. Glaura Vasques de Miranda - Sr. Waldir, a senhar tem razão. As leis
ajudam, principalmente se são feitas de forma flexivel e captando
naturalmente as necessidades da comunidade. E a que a Assernbléia
Legislativa está fazenda, corn este eventa.

Para que esses mecanismas existentes na escola devem ajudar a
democracia? 0 que estamos buscanda corn a escola? Querernos que as
pessoas aprendam a ser cidadãos e sejam felizes. Cancarda.

Estamos elaboranda as diretrizes curriculares para Minas Gerais. Em que
Minas Gerais e diferente de autras Estados? Podemos sugerir mineiridade? 0
que e ser mineiro? Mas esse não é a caminho.

Pensarnos, entãa, que, além dos valares pastas pelo Conseiho Nacional de
Educação, deverlamas enfatizar alguns outras valores. Urn deles é a
liberdade. Certamente, a liberdade está ate na bandeira de Minas Gerais. Par
que não escrever isso coma urn valor prirneira, a ser buscado e incutido nas
crianças, par meio dos processos educacionais?

Outro valor é a justica social, que haje é uma preocupaçãa de toda a
papulaçaa. A pabreza entrou na ordem do dia, mas a velho tema da justica
social pode fazer parte dos nossos valores. Par que não a felicidade, buscar a
felicidade? Cancordo plenamente corn você. Temos de amplrar a debate na
escala em relação a essa questão.

Mas devemos criar alguns mecanismos. Urn é rever as estruturas
arganizacianais da escola. Nunca pensamos nisso, mas poderiamas pensar
coma manter uma estrutura organizacional que facilite as relaçoes, acabe
corn a hierarquia, facilite as pracessos de informação na escola. Essa é urna
questão que pode ser pensada.

Ate hoje, temos estruturas padranizadas. Vamos sair delas. 0 projeta
politico-pedagágrca da escola corneca a nos ajudar nesse ponta. A Dalila
disse uma caisa importante: haje, na escola, não se pode separar
administraçao de pedagagia, as duas caisas estão juntas. A adminrstração
precisa estar ligada aos aspectos pedagógicos. For que não aproveitar 0

momenta da discussão da praposta politica pedagógica da escola para rever
suas estruturas organ izacionais?

Outra questaa são as rnecanismos de informaçao. As vezes, a documenta
chega da Secretaria, vai para a mesa do Diretor e all fica. Ninguém da escola
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toma conhecimento daquele documento. Esses mecanismos de informaçao
sâo fundamentais. E preciso haver estimulo a participação. Muitas vezes, as
pessoas tern recelo de dar opiniao contrária. For exemplo, uma servente da
escola, que pensarnos nao entender nada de educacao, entra em contato
corn o aluno, pode perceber que as coisas estao sendo feitas de maneira
errada na escola, e não tern coragem de dar a sua opiniào. Temos que
estimular todas as pessoas. Mesmo os pais mais humHdes e analfabetos
devem dar a sua opiniao.

Talvez, o mecanismo mais impor-tante para o estabelecimento de uma
cultura democrátrca na escola seja o estabelecimento do tempo de trabaiho
coletivo na escola. Fizemos isso na Prefeitura e deu certo. Tivemos
momentos de troca de experiências muito ricos, para fazer corn que Os
professores cresçam na formação continuada, aproveitem a experiência dos
seus companheiros, para que o trabaiho na sala de aula não seja isolado,
solitário. 0 professor deve compartilhar corn seus companheiros as
dificuldades e as problemas enfrentados na sala de aula. Esses são alguns
dos mecanismos, mas existem outros também muito importantes.

o Sr. Presidente - Pergunta da Profa. Marcia Ferreira Gomes, da Escola
Municipal Cel. Francisco Bras, em Brasópolis, dirigida a Profa. Dalila:
"Gostaria de saber se ha necessidade de o professor estar lotado na escola
once pretende se candidatar".

Outra pergunta dirigida a Profa. Dalila, da Profa. Maria Blandina Soares
Miranda, Diretora da Escola Laudelina Dias Lacerda, de Almenara: "Como fica
a situação do Diretor designado, em relação ao apostilamento, para quem tern
dois mandatos?".

A Sra. Dalila Andrade Oliveira - Essas questöes so poderão ser
respondidas após termos a cópia da resolugão, que será entregue daqui a
pouco. Eu também nao a conheço, porque estava viajando. Mas you falar urn
pouco sobre o designado. Não dá para pensar na gestao democrática
convivendo corn uma rede püblica estadual que tern quase 50% do seu
quadra ocupado por professores designados. Eles tern a direito de fazer
concurso ptblico e se efetivar. Ninguem consegue participar de urna escola,
ter condiçao de discutir seus destinos corn a instabilidade do professor
designado.

Acho que, hoje, corn essa crise que vivemos em termos de emprego, é
importante trazer essa discussão profissional, da maior relevância, para
dentro da escola. E necessário exigir, como uma primeira tarefa para pensar
a Piano Mineiro de Educação, que sejam realizados concursos pUblicos para
efetrvaçào desses professores na escola.
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Gostaria de falar sobre a formação constante. Também não dá para pensar

a gestäo democrática sem pensar em informaçao. E essa não é so
informação de documento, a qual tambérn é imprescindivel, mas a forrnação
que as pessoas tern que ter permanentemente. Urn born professor é aquele
que estuda, está cotidianamente voltando aos livros, fazendo cursos,
repensando suas formas didáticas.

Então, e muito importante que pensernos tambérn urn projeto de gestao
democrática que inclua formaçäo permanente nas escolas, a qual deve ser
definida pelos prOprios profissionais. E a escola que deve definir a que seus
profissionais precisam receber coma informação.

0 Sr. Presidente -Passarnos, agora, a Profa. Glaura uma pergunta da Profa.
Normalice, do SIND-UTE: "Coma você ye a situação dos professores e da
comunidade escolar de escolas que foram municipalizadas, em que a Diretor
é indicado pelo Prefeito, foram banidos o colegiado e a projeto politico-
pedagogico e o professor adjunto virou marionete em rnãos de politicos e de
seus seguidores?".

A Sra. Glaura Vasques de Miranda - E uma pergunta interessante, porque
realrnente acessa a questão do sistema mineiro de educaçao.

Na verdade, a lei nao permite a articulação do sistema mineiro de educacão
corn as sistemas municipais de educaçãa. Ao meu ver, esse foi urn equivoco
da LOB que vai ter que ser corrigido, porque, na verdade, deveria a sistema
mineiro poder articular-se cam as sistemas municipais, que são autOnomos.
Eles nâo perderiam a sua candição de autonomia, mas haveria articulacão
corn a sistema num nivel maior, assim corno a sisterna mineiro estaria
articulado corn a sistema nacional de educacão, que tambérn nãa existe na
lei. Então, essa questao, que é juridica, técnica e politica, precisa ser
pensada.

A respeito da situação que estamos vivendo em escolas municipalizadas
cujos Diretores são indicados pelo Prefeito, isso é urn problema, sim, mas
pragressivamente vamos ter que convencer todos as municipios de que eles
prOprios tern que adotar gestão democratica. Alias, alguns estão
avançadIssimos em relacão a essa questão. Andamos fazendo urn
levantamento de inavaçöes pedagogicas e chegamos a conclusão de que
alguns municipias eram mais avançados que a próprio sistema educacional
de Minas Gerais. Mas isso nâo é generalizada. Então, precisamos, realmente,
começar a discutir corn os municipios, mostrando as experiéncias dos que
implantaram a gestâa democrática e as suas vantagens, para que todas
queiram entrar nessa.

E importante cantinuar discutindo essa questão de como, no futuro, as
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municipros vão implantar seus sistemas municipais de educaçao e as
caracteristicas da gestão da escola pübHca. Temos uma resoluçao no
Conselho que ajuda urn pouco essa discussão, mas, na verdade, as
municIpos são autônomos.

Eles podem seguir o caminho que acharem mais conveniente Mas a
questão da gestão democrátjca da escola püblica não é de opção, é urna
recomendacao e urn principio da LDB que tern de ser aplicado em todos as
lugares.

o Sr. Darwin Santiago - Profa. Dalila, Srs. Deputados, caros colegas,
senhoras e senhores, a exemplo da Policia Militar de São Paulo, poderiamos
criar uma ouvidorra da educaçao, capaz de apurar irregularidades nepotismo
e sabotagens promovidos por urna parcela considerável de Diretores de
escola. Acho que isso é fundamental. (- Palmas.) Essa é uma proposta.

Outra questão é a seguinte. Não foi somente, Profa. Glaura, a parficipação
dos pais que não tivemos competéncia de trazer para a escola. Ela não
consegulu, nesses anos todos de efetivo fracasso, formar alunos leitores,
nem criar bibliotecas. Trabalhei numa escola que tinha 30 anos, mas não
passuia bibliateca. Quase fui linchado pela Diretora e pelo seu grupo, porque
querra formar uma biblioteca para as prafessores e uma para as alunos. Não
aceito essa coisa que se chama "cantinha da leitura". Cantinho é para
vassoura, não é para livro.

A senhora falou da ut:lização do material. Não temos samente a questão da
utilização do tempo, precisamos saber utilizar a material tecnolOgico que
existe na escola. Os computadares estão comendo paeira porque não ha
pessoas suficientemente instruidas para manipulá-los e, quando ha, não são
bern pagas.

Vimos urna prova evidente de que par-fe considerável das escolas püblicas -
e Os meus colegas não me deixarão exagerar - se transformou num feudo
particular das Diretoras. (- Palmas.) Eu queria lembrar a Diretora que me
antecedeu - sou bern mais nova que ela, não tenho essa experiêncja toda de
poder - urn poema do Manoel Bandeira, que diz: "Todos Os dias, a aeroporto
me da liçöes de partida". Precisamos ir embora também, ate para a gente
amar melhor. Muito obrigado. (- Palmas.)

A Sra. Dalila Andrade Oliveira - Acho que essa propasta da ouvidaria
pUblica, pela prOprra aclamação do P!enário, é urn mecanismo importarite na
gestão democrátjca Esses momentos são importantes ate para levantarmos
possibilidades Sem düvida algurna, concorda corn ele, e não ha nenhum
desacardo entre as nossas posiçöes, nem teria muito a que dizer.

A Sra. Maria Celina Dias - Urn questão de ordem, Deputado, por favor.
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Estou representando a Federação de Pais do Estado de Minas Gerais,
Falaram professores, Diretares, e as pais não foram contemplados corn a
possibilidade de falar. Eu gostaria de pedir ao senhor que permrtisse que, pelo
menos, uma mae fale.

A Sra. Maria Celina Dias - A minha intervençãa é a seguinte: vamos dar
qualidade a este serninário. Gostaria que as professores, Diretores e
trabalhadares presentes levantassem a mao. (- Pausa.) Gostaria que as pars
que estão presentes levantassem a mao. (- Pausa.) Gostaria também que
levantassem a mao as alunos presentes. (- Pausa.) Obrigada. Então, a minha
propasta é para mostrar que a nassa escola püblica ainda está muito lange de
ter uma gestão demacrãtica, ate na convocação para este seminário. A minha
proposta, Deputada, e de que, para a próxima seminário, haja urn empenho
maior para que venha urn grande nümero de pals e de alunos principalmente,
porque as professares já estão discutinda a assunto Na muito tempo. Temos a
SIND-UTE, a PPMG, e já está muito clara aquila que as prafessores querem
de uma escola. Mas, quanta a nós, pais e usuários da escola, ainda nãa
esciarecemos aquila que dela esperamas e queremos.

Entretanto, corn essa praposta de gestãa democrática, a rninha vontade,
Glaura, e issa ainda nãa aconteceu na escola plural, essa é a minha grande
critica, e de que as pals estejarn realrnente participando dos prajetas
pedagógicas. Coma mae de urn aluno do Marconi, sei que alt nãa existe
projeta pedagógico e recebi uma proposta indecente de participacãa outro
dia. Gastaria que a Canselha Estadual lutasse junta a FIEMG, para que
tenhamos tempo. Vocé está no Conseiha Estadual de Educação, não está?
Va a FIEMG e lhe diga que lidere as pals para participar da escola püblica e
mantar a prajeta pedagágico da escola. So vamos ter urna escola
dernocrática quando as associaçöes de pals e as grémios estiverern
organ izados nas escolas. Obrigada.

A Sra. Glaura Vasques de Miranda - Maria Celina, murta obrigada pela
"dica". Acho que, de fato, esqueci-me de fazer referéncia as associaçöes que
existem na escola. Quando recebi a pergunta daquele professor, devia ter dito
que, entre as mecanismas de participacãa demacrática, estãa também as
associaçöes de pais e as grêmias escalares. Temos que organizar issa de
urna forma rnelhor. Quera dizer a vocé, corn muita clareza, que, rnesrno na
escola plural, nãa conseguimas que todas se organizassem para participar
efetivamente das prapastas. Mas foi a prirneiro passo. Creto que a atual
gestaa está enfatizando muita esse aspecto e tenha a esperanca de que issa
se resolva rapidarnente nas escolas rnunicipais.

Quanta a prapasta de sugerir a FIEMG que lidere os pars, não set se a
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Conseiho tern força para isso. Entretanto. levarei essa sugestao, para clue a
Conselho faça essa recomendacaa as instituicöes que empregam as
pessoas, para que, eventualmente liberem Os trabaihadores por urn tempo,
para participar dos prajetos pal tico-pedagOgicos da escola.

0 Sr. Presidente - Pergunta de Maria das Graças Silva, da Secretarja da
Educacão dirigida a Profa. Dalila Andrade. E a seguinte: "Enquanto vacé está
repensando a validade das provas do concurso para Diretor de escola
estadual, como ye a recente resolução da Secretaria da Educacão, clue abole
as provas para a próximo periodo?".

Gostarlamos que a professora respondesse em bloco, incluindo a pergunta
do Ronaldo Felicio de Ara0jo, da Secretaria da Educaçao. E a seguinte
"Apesar de reconhecermos a avanço da gestão democrática, esta so se dará
efetivamente e corn real significado corn a participaçãa da comunidade na
escola. A essa participaçao resistem muito as diretorias das escolas. 0 que
fazer?".

A Sra. Dalila Andrade Oliveira - Quanta a primeira questao, quero deixar
claro que sou a favor de eleigöes diretas para toda a diretoria da escola, a
colegiado, todas as instãncras de decisão, Os coordenadores Nào defendo,
de forma nenhuma, o concurso para especial istas no interior da escola. Não é
essa a minha proposta. 0 que caloquei e que estava repensando aquela
etapa da avaliaçao, da seleçao de conteOdos, de alguns saberes que são
importantes para a desempenho da gestão da escola, e nao falo somente do
papel do Diretor coma urn mecanismo que vem sendo bern aceito. E mais
nesse sentido. Fazer a gestão democrática é urn exercicio pessoal. Não
passo achar que tenho a meihor prapasta sobre gestão democrática para a
educacao. Achava que a eleicão direta, sem intermedidacoes era a melhor
postura, a mais dernocrãtica A realidade cameçou a me fazer repensar isso.
Acabo de ficar sabendo que a resoluçao não pressupoe a prova escrita. Acho
que pode ate ser uma boa experiència para avaliarmos como era antes e
como é agora. Vamos ter dais mecanismos diferentes para a escoiha de
Diretores de escolas. Camprometo-me, coma professora de universidade, a
fazer, daqui a urn tempo, uma pesquisa nesse sentida, para ver se a perfil
mudou. Pode ser uma soluçao interessante. De toda maneira, defenderia uma
etapa de aferigão de conhecimentas; que nãa fosse como era, ou Seja,
através de uma prova muita legalista, corno ja me disseram. Parece-me que 0
canteOda da prova era muito juridico. Acho que as canteUdas a serern
aferjdos são outros.

Quanta a segunda pergunta, debruco-me muito sobre a questão do
estirnulo. Par que os diversos segmentos que compöern a escola pibIica tern
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pouco estimulo para participar das diretarias? Em primeira lugar, acho que é
porque se decide muito pauca. Ninguérn quer participar de uma diretaria,
quando as caisas vém, mais au menos, prantas, estão esperanda somente
pela homologacãa. A primeira coisa que as pessoas precisam é sentir-se
participes do processa, sujeitos do processo. Se elas não se sentem assim,
acho que não vai haver muito estImulo a participacão.

Outro panto da minha fala, agora reforcada pela Celina, é que é precisa ter
tempo, tanto para os funcionárias da escola quanta para a comunidade. Falo
de tempo remunerado, para que a pessoa nãa tenha que encaixar, no seu
dia, mais urn tempo magico para ajudar na gestão da escola pOblica.

A terceira coisa é a informaçãa. Acho que, para participar de urn colegiado,
é necessrio ter acessa a informaçãa cotidiana, àquilo que está acontecendo.
Sabernos que a minima informação, coma a pauta, urn relatório, uma ata, não
pode ser fornecida pela escola.

0 Sr. Presidente - Pergunta da Prafa. Maria Alba, da Universidade Federal
de Vicosa: "Em clue medida a gestão demacratica, corn autonomia, pode ser
implantada nas escalas que estão sendo municipalizadas e já tern eleiçao
para Diretor? Em que isso compromete a implantacão de urn verdadeiro
sistema municipal de educaçãa?".

A Sra. Glaura Vasques de Miranda - De certa forma, já respondi a essa
questao anteriormente. Acho que as escolas que estão sendo
municipalizadas, que ja tinham experiênc!a de eleicão de Diretares,
certamente vac, poder discutir essa experiência corn a rede municipal, para a
qua] estão sendo transferidas.

Realrnente, todas essas questöes tern muito a ver corn a divisão das redes
püblicas, estadual e municipal: a menino é cidadão não necessariamente do
Estado ou do municipia. Acha que uma das metas da escola püblica é a
uniflcaçao dessas redes. Quando isso acantecer, certamente esses critérios
estarão garantidos para tadas as escalas de urn mesmo municiplo. Corn a
experiência de municipalizaçãa ou de transferência progressiva das escalas
de ensino fundamental para a gestãa do municipio, as rnunicipios terão de se
capacitar para isso, mais do ja estão capacitados. Assim, poderão começar a
discutir meihor a questão democrática, corno, alias, já esta sèndo feito na
rede estadual e em algurnas redes rnunicipais de Minas Gerais.

A Sra. Maria Hilda de Carvaiho - Sr. Presidente, gostaria de pedir
desculpas, mas nãa poderia deixar de me pronunciar. Estava inscrita para
falar, a meu nome fol ate citado, e eu não pude falar. Foi dito: "Maria Hilda
está nervosa". Brava eu estau; nervosa, não.

Sou Supervisora Pedagógica do Instituto de Educação de Minas Gerais. e,
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em junho de 1989, quando da Constitujnte Estadual ocupel, eventualmente a
tribuna desta Assembléja, defendi, em name do magisterio mineiro, a gestâo
dernocrética par meio de urn processo de escolha de Diretor escolar.

Sou natural de Santa Rita de Caldas, e estou defendendo o Estado coma
urn todo. Minha inscrlçao esté ai, mas a fala fat cortada e so me resta
agradecer. Sou brava, não nervosa

o Sr. Presidente - Agradecemos a participaçao da Sra. Maria Hilda, a quem
pedimos desculpas. Este e urn debate tao rico, de conteUdo tao profundo e
interessante, que poderIarnos ficar a resto do dia apenas nesta fase. Mas
temos uma segunda fase, que também é muito importante e interessante.
Assim pedimos nossas sinceras desculpas as pessoas - Diretores e
professores - que fizeram sua inscricao Corn a tempo escasso que temos,
näo é possIvel atender as colocacaes de todos. Mais uma vez, perdoern-nos
Vamos dar sequencia ao debate.

A Sra. Maria Hilda de Carvaiho - Corn certeza. O portunarnente quero
oferecer ao magisterio mineiro essa luta, ate mesmo par ter sido ameaçada
de morte par defender a democracia na escola - no caso, no lnstituto de
Educacao de Minas Gerais.

0 Deputado Edson Rezende - Completando as palavras da Celina, que foi
uma das coordenadoras do grupo que organizou este seminário,
preacupamoflos que a representacao no seminário fosse a mais abrangente
possivel Assim, no rnomento de discutir a seminário nossa intençao era que
houvesse representacao de professores, de pals de alunos, de alunos e de
servidores que não fossem professores, além das direçöes,
superintendéncias, secretarias, etc. Essa foi nossa preocupacao quehouvesse uma particrpacao mais representativa

Assirn, este Plenário espelha, mais ou menos, a dificuldade que temos
relativa a participacao dos Pais e dos alunos - nao esquecendo a questao
levantada pela Frofa. Dalila de que as pals geralmente trabalharn e tern
dificuldade em comparecer. Mas fica a desafia para a comunidade escolar e
as direcoes das escolas nesse próximo perIodo: conseguir a participaçao dos
Pais e dos alunos, assirn como fica a desafio, para a próximo forum, Celina,
de que as pals e as alunos estejarn presentes em malor quantidade. Era
somente isso. Muito obrigado.

A Sra. Dalila Andrade Oliveira - Quero agradecer a oportunidade de estar
participando de urn evento dessa natureza e dizer que confio muito nos
trabaihos que voc6s estão realizando Ha pouco, comentava corn a Deputado
Edson Rezende que este momenta val marcar a histOria da educaçao em
Minas Gerais e tenho certeza disso. Tenho a i mpressaa de que, nesses dias
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de árduo trabaiho que vocês estão tendo, estaremos conseguindo construir
urna proposta Para a educacao em Minas Gerais em bases rnuito mais
dernocráticaS do que já vimos 113 histOria deste Estado.

A Cinica observacao que faco é que essa iniciativa tao rica do Legislativo,
abraçada par muitas entidades da sociedade civil, não fique so nas propostas.
Alguém já disse, referindo-se ao projeto pedagogico, que, em propostas,
temos ate conseguido avançar bastante; estarnos precisando, mesmo, é de
efetivá-las na prática. Canto corn nossa participaçâo e corn nossa intervencão
direta, para fazer das propostas que forern tiradas uma realidade em Minas
Gerais. Sinto-me honrada em ter participado deste evento na qualidade de
debatedora. Desculpem-se se me excedi em algurn aspecto que näo era
esperado. Muito obrigada.

A Sra. Glaura Vasques de Miranda - Minhas palavras tambérn sao de
agradecimento. Mais uma vez, foi uma honra participar deste evento e ter
esse contato corn as professores. Nesta sernana, uma pessoa do Rio de
Janeiro, entrevistanda-me sabre a escola plural, perguntou-me a que havia
achado mais impartante na participaçáo e em seu trabalho na Prefeitura.

Respondi que foi a cantata corn as professores. Acho que esse cantata, que
eu aqui renovo, e uma oportunidade rnuito interessante de sabermos
concretamente coma as coisas estao acontecendo nas escolas. Coma
membro do Conseiha Estadual de Educacao, nem sempre podemas estar em
todas as escolas. Ternos visitado muitas delas, infelizmente nao conseguimos
visitar todas. Também sob esse ponto de vista, acho que este serninOria foi
importante.

Tenho certeza de que ha. neste Governo, vontade polItica de resolver
alguns problemas, de colocar rnais alguns tijolinhos nessa parede. 0 simbolo
deste seminária é muito interessante, tenho certeza de que ele sera mais urn
tijalinho na parede da construçãa demacrática.

Espero que, nas sessöes da tarde, essas coisas consigam ser traduzidas
em prajetos que sejarn votados, e, depais, a própria Assembléia, em
articulaçaa corn a Secretaria e corn a Conseiho, possa ajudar a tornar tudo
isso realidade no nosso Estado.

Acho que, nesse ponto, Minas Gerais está a frente dos autros Estados, pois
iniciativas coma esta sao raras; sao iniciativas como esta que ajudam a dar
novas passos na construcao de uma escola pOblica gratuita e de boa
qualidade Para todos. (- Palmas.)

0 Sr. Presidente - Esta PresidOncia, em name dos organizadores deste
seminário; em name do nosso Presidente, Deputado Anderson Adauto; em
name de todos as Deputados desta Casa; em name dos Deputados que
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1224fizeram o requerimento, Solicitando a realizacao deste semináho Deputados
Rogér:o Correia e Edson Rezende, agradece aos participantes deste debate,
agradece a presença das Diretoras, professoras, Superintendentes de ensjno
educadoras e representantes das diversas entidades de classe da educacao
no Estado de Minas Gerais.

Quero colocar como observacäo pessoal que o Unico caminho para
cOnsoljdarrnos a verdadejra cidadanja a verdadeira democracia, corn justiça
social, e o cammho do investimento na educaçao. A Assembléja Legislatjva
do Estado de Minas Gerais dá essa contribuicao, instalando este importante
semlnárjo que começou na segunda-feira, dia 18, e será encerrado amanhâ.
E urn semlnário que está tendo proveito e significado relevantes para a
discussão da educaçao no nosso Estado.

Agradecemos a participaçao das pessoas que vieram de diversos
munlcipios, de cidades distantes, para prestigiar este evento. Queremos
saudar os representantes de todos Os municipios escolas, entidades e,particularmente agradecer e saudar os representantes de Conselheir-o
Lafajete a nossa cidade na pessoa da Profa. Heloisa, Superintendente da 8a
SIRE, e da Profa. Crovimara, Superjntendente da 25 SRE, de Ouro Preto
Saudamos todos os companheros de Ouro Preto, Conselheiro Lafaiete, da
região do Alto Paraopeba e de todo o Estado.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncja manifesta seus ag radecimenos aosilustres expositores do prime p ro painel de hoje, agradece a presença de todos,

encerra os trabaihos desta fase e suspende a reunrão por 3 minutos, para a
troca de cumprimentos A todos voces, muito obrigado pela colaboraçao e
pela compreensão Muito obrigado e fiquem corn Deus.

2 Parte
Composiçao da Mesa

o Sr. Presidente (Antonio Carlos Andrada) - A Presidéncia convida a tomar
assento 0 mesa as Exmas. Sras. Maria Stela Nascimento SubsecretOrja de
Desenvolvimento Educac:onaj da Secretaria de Estado da Educaçao; Samira
Zaidan, professora da Faculdade de Educaçao da UFMG, e o Deputado
Rogerio Correia.

Destinacao da Reunjão
o Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião ao prosseguimento do

SeminOrio Legislatjvo Construjndo a Politica de Educaç0o POblica em Minas
Gerais, corn o tema "Desafios e Perspectivas da Educacao PObjica em Minas
Gerais: Organizaçao"

Palavras da Sra. Maria Stela Nascjmento
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Sr. Presidente, Deputado AntOnio Carlos Andrada; Profa. Samira Zaidan, da

Faculdade de Educação da UFMG, Deputados Rogério Correia, Edson
Rezende e Antonio Roberto: carissimos professores e Diretores, colegas
nossos de trabaiho, urna vez que todos fazemos parte da grande familia da
educaçOo; coube-me falar-Ihes hoje sobre desafios e perspectivas da
educaçOo pCiblica em Minas Gerais. 0 tema é bastante extenso. Vou tentar
trabalhar os aspectos mais solicitados, apesar de todos serem importantes.

A Secretaria vem trabaihando - e, ultimamente, corn grande repercussão
regional - a distribuição dos tempos escolares para o ano 2000.

Aconteceram fOruns locais e regionais, e ainda acontecerO o forum estadual
em Belo Horizonte, pars que cada escola se pronuncie sobre a proposta que
pretende adotar: se do regime seriado, se da proposta de ciclos, ou urns
mistura das duas.

E preciso deixar claro que nosso objetivo é uma rnelhor educacOo para
todos. Corn base nisso, estaremos acatando a decisão de cada escola, de
acordo corn o que ela escolheu, por ter achado meihor e rnais pertinente.

De algumas reuniOes de que pude participar e de aigumas pessoas corn as
quais tive contato, coihi informaçOes que me deram urna visão segura de que
muitos dos colegas estariarn corn receio do novo em relação 0 adoçao dos
ciclos.

Quero Ihes dizer que se for esse o motivo vocés terOo todo o respaldo pars
a orientaçOo e a organizacão de suas propostas. NOo estou fazendo
propaganda da proposta de ciclos. Sejam ciclos, seja seriação, vocés terOo
todo o respaldo da Secretaria.

Entre os projetos que a Secretaria vem desenvolvendo, you falar sobre o da
educaçao infantil. Talvez uma parte do auditOrio fique prejudicada na projecão
de algumas lOminas. Mas solicito ao Sr. Presidente que reproduza o material
para os presentes.

o Sr. Presidente - Pois não.
A Sra. Maria Stela Nascimento - Muito obrigada, essa parte fica resolvida.
A proposta da Secretaria da EducacOo em relaç0o a educação infantil versa

sobre a universalizacão progressiva da pré-escola, prevendo a cooperacOO
entre os Estados e seus municipios e a participação da comunidade e de
particulares; a retomada da proposta de atenção integral a crianca, corn
prioridade pars os segrnentos mais pobres da populacão; a ampliação da
oferta de creches, nas regiOes e areas carentes, em açao integrada corn Os

municipios e corn a cornunidade. Vamos tecer urn ligeiro cornentOrio.
Essa universalizacão progressiva da pré-escola passa pela parceria corn as

Prefeituras Municipais e as organizaçOes não governamentais. A Lei de
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Diretnzes e Bases e a Constituiço já estabelecem que, gradativamente, as
Prefeituras assumirão a educaçao infantil e o ensino fundamental, devendo o
Estado assumir o atendimento ao ensino medic.

Não estamos, enquanto Estado, reduzindo o atendimento na pré-escola
Estamos mantendo a mesmo nrnero de turmas que mantivemos no ano de
1989. Contudo, estamos trabaihando junto as Prefeituras Municipais, a
organlzacoes nâo governamentais e a comunidades para atingir essa
universalizaçao, através da ampHaçao da oferta. Em reunião corn
representantes da UNDIME, a Secretárjo levantou a possibilidade de
aproveitarmos espaços ociosos e professores excedentes para ampliarmos
essa oferta, ainda que seja corn o funcionamento de turnos de educaçao
infantil; e al estarIamos atendendo a demanda de seis anos, em escolas que
já tenham o ensino fundamental.

o aprovertarnento do excedente não significa que para a atendimento da
educaçao infantri se vá colocar qualquer professor. Pelo contrârio, os
professores que forem aproveitados para esse atendimento terão urn curso
de capacitaçao para que possam desenvolver seu trabaiho corn eficléncia e
atendendo as reais necessidades que essa modalidade de educaçao exige.

sso vem ao encontro da proposta de retomada integral de atençao a
criança e a ampliaçao de oferta de creches nas regiöes e areas carentes,
para que os flihos dos nossos irmãos menos favorecidos tenham sua
oportunidade de atendimento

No que diz respeito ao ensino fundamental, estamos passando ao reexame
de procedimentos de avaliaçao vigentes no Estado, buscando conformar
modelos centrados na avalraçao qualitativa, cuja énfase recaia no
desenvolvirnento progressivo do processo ensino-aprendizagem . Estarnos
criando urn sistema rnineiro de avaliação.

o Secretário já assinou urn convênio, e vamos trabaihar juntamente corn a
UFMG, once ja existe urn laboratOrjo de avaliação, corn a UEMG e corn a
UNIMONTES Nossa proposta é para que o nosso projeto de avaiiaçao faca,
realmente, urna avaliaçao qualitativa do rendimento do aluno, irnplicando
avaliação não apenas no trabalho do aluno, mas tarnbém da escola coma urn
todo, avaliaçao de todas as pessoas que, dentro da atividacje-fjm ou dentro da
atividade-meio trabaihem nas escolas na busca de urn melhor atendirnento e
no processamento de uma educaçao de qualidade.

Urna outra proposta é a reformulacao da sistemática da correçâo do fluxo
escolar- e do atendimento a populaçao corn defasagern idade-série, visando a
converté-las em mecanismo pedagogico que privilegie a formaçao integral do
aluna. Vimos trabaihando nesse problema da reformulacao sistemática da
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correçao do fluxo durante todo esse ano. Entendernos a necessidade desse
atendimento, mas entendemos também que tern que ser urn processo eficaz,
em que a aluno defasado. que nào se integra no fluxo regular, tenha urn
atendirnento que lhe permita alcancar as seus objetivas, não urn atendimento
paliativo. Queremos urn atendimento eficaz para que, quando ele terrnine a
seu cur-so, tenha internalizado conhecirnentos, desenvolvido habilidades e
atitudes que Ihe permitarn competir no mercado de trabaiho e viver e conviver
coma cidadão. Ainda no ensino fundamental, estarnos buscando a
substituicão da cultura da reprovacao e da repeténcia, bern coma da
promoção automática, p&a cultura do sucesso escolar. Isso quer dizer que
estarnos buscando urna escola inclusiva, e não exclusiva. A escala que
reprova vai reduzir a auto-estima do aluno. Se a aluno näo foi bern em urn
conteüdo, ele volta no ano seguinte para repetir todo a seu curso. Isso não
tern sentido. E, nesse ponto, quando falarnos que tanto na seriação quanto na
adoção do ciclo estaremos orientando e acompanhando as escolas é porque
esse aluno precisa de urn acornpanharnento que Ihe permita inserir-se no
contexto da sua turma. Ele ficou urn pouco para trás em urn conteüdo au dois,
e varnos criar as possibilidades para que ele dé prasseguirnento ao seu
trabaiho. Costumo dizer que enxergo a trabaiho em ciclos coma a
crescimento de urna espiral que vai aumentando seus anéis a proporçao que
se desenvolve. Corn esse pracedimento vamos deixar de ver acantecer
alguma coisa parecida corn prornoção automatica. Nâo é a atuno ter que
passar. 0 aluno precisa saber. E urn direito dele.

Nos primeiros anos de escolaridade vai haver aquele periodo de
disciplinaçao, de desenvalvimento da sensibilidade. Depois, ele vai aprender
a desenvolver habilidades, adquirir conhecimentos e, na fase final do ensina
fundamental, ja estara - diria -, de acordo corn estudos mais avancadas, corn
a internalizaçao do conhecimento, desenvolvendo a criticidade, a capacidade
de questianar, de expor as próprias idéias. Enfim, que participe, coma
cidadão que é, e que contribua para o crescimento individual e a da educacaa
como urn todo, da sua turma coma urn tado.

Então, estarnos buscanda a sucesso escalar e, para isso, dependernas
totairnente de cada professor. Ele vai ser a mola mestra do desenvolvimento
dessa proposta. C professor interessado, o professor que, realmente, par
VOcacáa, assume a seu pape!, cam certeza sera a alavanca dessa cultura do
sucesso escolar, que vai ser - acredita, tenha absoluta certeza - gratificante
Para todos nós.

E, finalmente, a implantacâo do programa familiar para a educaçâo: a
Bolsa-Escola, que ja foi abordado pelo Secretário. 0 Bolsa-Escoa não é urn
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programa paternalista. Serao selecionadas famIlias corn uma renda "per
capita" inferior a meio sario mInimo, cujas crianças estejam regularmente
matriculadas na escola, para receber essa ajuda. Após recebé-la, as crianças
poderão estar dentro da escola, e essas familias também poderào buscar seu
crescimento e sua evolução, para que, gradativamente, possarn ceder lugar
para outras também menos favorecidas que precisam desse atendimento.

Também a Secretaria, dentro das suas politicas, prioriza a atençao integral
a criança e ao adolescente, ou seja, ao nosso aluno do ensino fundamental,
da 1' série, dos quatro anos do primeiro ciclo e dos quatro anos do
segundo ciclo. Como vamos fazer isso? Vamos mobilizar as universidades -
aqui, ha urna colega da UFMG que, corn certeza, será nossa parceira nesse
trabaiho -, vrsando as formulas de cooperaçao para o resgate da filosofia e da
programaçao de atenção integral a criança e ao adolescente.

Apoio aos municipios que implementem ou ja impiementaram programas de
atençao integral: a ação conjunta das Secretarias e entidades da area social
do Governo visará Os acOes comuns que permitam disseminar, em todo o
Estado, a estratégia da atençao integral 0 criança e ao adolescente,
especialmente junto as populaçOes mais necessitadas. E urn tipo de
atendimento que hoje jO existe em algumas escolas e que permite 0 criança a
sua permanência nesse local por urn tempo major ou pelo tempo integral.

Corn relação 30 ensino medic, nossa proposta estO voltada para a garantia
de matricula ate 2003 a, pelo menos, 80% dos egressos do ensino
fundamental, predominantemente de escolas pCiblicas. 0 ensino médio é
responsabilidade do Estado, assim determinam a Constituiçao Federal e a Lei
de Diretrizes e Bases, Lei n o 9.396, de 1996. Vamos fazer isso
gradativamente.

So para vocés terem uma idéia, em Belo Horizonte, este and, cadastramos,
sO para o ensino médio, 7 mil novas matriculas que, corn certeza, teremos de
atender. Estamos examinando Os espaços para viabilizá-los, para que
nenhum aluno cadastrado fique fora da escola. Alias, nenhum cadastrado
ficarO fora da escola, porque abrimos o cadastro corn o compromisso de
assegurar a matricula ao aluno que buscasse o seu cadastramento.

Elaboraç.ao e irnplementaçOo do Plano Estadual de Ensino Media, corn base
nas diretrizes do Ministério da EducaçOo.

Estimulo 0 criaçOo de escolas comunitOrias e fomento ao cooperativismo no
ensino rnédio, de forma a atender ao aumento da demanda por vagas e ao
interesse major da juventude mineira. Essas escolas comunitOrias são de
fundamental ImportOncia. A proporção que temos as famIlias, a comuriidade
dentro da nossa escola, podemos partir para a realizaçOo desse objetivo.
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Para fazer esse ensino rnédio cooperativo. JO para o ano 2000, na area do
ensino profissionalizante, vamos implantar quatro centros de ensino
profissionalizante, em Brasópolis, ItajubO, TeOfilo Otôni e Caxambu, onde os
alunos, mesmo que estejarn no ensino médio regular, poderão faz6-lo na
modalidade de profissionalizante ou de pOs-médio.

Provimento das caréncias de professores qualificados, em especial na area
de ciências, mediante programas emergenclais e não convencionais de
qualificaçao, corn o apoto das instituiçOes de ensino superior. A Secretaria jO
vem desenvolvendo esse trabalho, promovendo cursos de licenciatura
emergencial, que vém atendendo principalrnente a regiOo mais carente do
Estado: o Norte e Nordeste. Temos vOrios alunos que procuram essas
agéncias nos perlodos de férias regulamentares. Alguns JO estOo terminando
o seu curso e participando da força de trabaiho. Querernos ampliar essa
proposta junto as universidades, principalmente as universidades püblicas do
Estado de Minas Gerais, mesmo no que se refere 0 formacOo do professor da
3 0 4 series, obedecendo aos ditames da LOB, que estabelece que a

formaçao deles também deva ser de nivel superior. A Secretaria tambérn JO
estO perseguindo esse objetivo.

PrornocOo de entrosamento do ensino médio corn a educacOo profissional,
tarnbém no que se refere 30 denominado pós-médio. JO falei a vocés a
respeito dos quatro centros de educacao profissional. 0 de Caxambu serO
especializado em hotelaria e turismo; o de TeOfilo OtOni, em gemologia e
jOias; o de ItajubO, em telecomunicaçOes; e o de BrasOpolis, em tecnologia
industrial. HO ainda o de Unaf, que é urn centro de educaçOo profissionab
comunitOrio, ou seja, corn recursos do Governo Federal repassados
diretarnente para a comunidade, que trabalharO a profissionalizaçOo no setor
agropecuOrio. Esse é apenas o inIcio. Existem ainda mats seis a serern
implantados, que corn certeza atenderão Os caréncias e Os necessidades dos
nossos alunos.

Eu so queria falar rapidamente das outras propostas: educaçao de jovens e
adultos, corn a utilizaçao de telessalas, e a educaçao no campo, para a qual
JO estamos corn uma resoluçao pronta para ser apreciada pelo Sr. SecretOrio.

Quanto 0 educaçOo indigena, Sr. Presidente, peco urn minutinho para falar
sobre ela. Estarnos forrnando, em dezembro, a primeira turma de professores
indigenas. A solenidade serO em Belo Horizonte, na Secretaria da Educacao,
no AuditOrio 1. Os nosso professores indigenas são bilIngUes. A educacao
nessas escolas serO sempre na lingua oficial da nacOo indigena e na lingua
portuguesa. Estamos atendendo as tribos xacriabO, maxacali, crenaque e
pataxO. Vamos tambérn inaugurar em Carmésia a primeira escola indIgena de
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Quanto a educaçao profissional, já dei urn 'flash' para vocés sobre as CEPs
e gostaria, se o Sr. Presidente me der 3 minutinhos, de Ihes mostrar alguns
nOmeros, para que tenham uma idéia de como anda a setor, no que diz
respeito aos atendirnentos a educaçao infanth e ao ensino médio,
comparando Os resultados. Vocés verão que, se reduzimos 5,9% no
atendimento da 11 4 series, crescemos mais de 2% no ensino fundamental
As Iámjnas estão 16 e voces podem observat- o crescimento. Podem verificar
que o primeiro dada é a dado geral do Estado. Vejarn que, do ensino
fundamental, o Estado atende, hoje, a 2.063.845 alunos. A maioria desse
atendimento refere-se a educaçao da 5' 8' series. Houve urn crescimento
de 2%. Os 5,9% que nos perdernos, da ja a 4' series, foram em decorréncia
das municipalizacaes em cumprimento do princlpio constitucional. A
educaçao infantil não vern crescendo, mas tern-se mantido estável No ensino
media, estamos em primeiro lugar nacional. 0 atendimento de Minas é a
maior do Pals. Devemos muito a todos voces para chegar a essa realizaçao
conseguida pela Secretaria. Muito obrigada. Desculpem-me de ultrapassar a
tempo.

Palavras da Sra. Samira Zaidan
Quero iniciar dizendo que é uma satisfaçao estar aqui presente.

Cumprirnento todos Os Deputados, pals, profissionais e colegas em geral. 0
assunto que estamos debatendo agora trata dos desafios e perspectivas da
educaçao no campo da organizaçao escolar. Acho que, como todos Os
assuntos do seminário sáo amplos, o que fazemos aqui é uma sIntese, a
partir de urn conjunto recortado de questoes. Então, quero dizer que, a meu
ver, o desaflo geral que deve orientar e perseguir Os demais pode ser situado
como urn momenta da educaçâo brasileira de constituição de urn projeto
social para a escola básica. Isso significa que temos urna proposta que a
sociedade está construindo, de forrnaçao e de escolarizaçao para todas as
crianças, jovens e adolescentes da sociedade.

Esse desaflo geral expressa-se de várias maneiras. Então, poderiamos
dizer que a sua expressão inicialmente pode ser vista coma pensar na escola
básica coma o tempo da educaçâo infantil, como a tempo da educaçao
fundamental e como o tempo da educaçao media. Digo pensar no seguinte
sentido: que a educaçâo infantil deve acolher uma criança que tern urn tempo
de vida, que tern urn desenvolvimento que tern urn conjunto de aspectos que
informarn isso e que devem estar presentes e articulados na escola; que a
educaçao fundamental, aos 6, 7, 15 anos, tempo de vida de crianças e
adolescentes deve também ser urn tempo de acolher corn urna idéia própria.
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o que deve set essa educação fundamental? Que elementas devern estar
presenteS? Coma acolher Os adolescentes nas suas diversidades,
respeitanda aquela idade Onica na vida de cada urn? Ela deve definir
objetivOs, processos e as vivéncias desse nIvel de ensino.

O mesmo se pode dizer em relaçãa ao ensino media. Que tempo é esse na
vida do educando? Que aspectos devem estar presentes na educaçãa media,
no sentido de compor a nossa visão, o que queremos para criancas e
adolescenteS jovens? Nesse prirneiro desafia geral em que estou tentando
me situar, a educacãa básica não é mais as series ou tempos em que urn se
justifica a medida que informa para o próximo. Vamos ter a cornpreensão de
jovens e crianças ate 18 anos, vamos saber o que querernos, que processoS
formadores desejarnos estejam incorporadas na escola. A grande expressáO
dessa proposta está na constituicãO dos prajetos politico-pedagóglcos.
Vamos ter projetos corn amplitude nacional, municipal, estadual, mas também
urn movimento muito grande de definição do projeto social para a escola
básica, como urn tempo para tados e coma urn tempo que incorpora a
formação da pessoa, do cidadão, do sujeito, corn a crescimentO e
desenvolvimento de aprendizagens. Embora isso nãa pareça, a primeira vista,
tao diferenciado, tivemos, em decadas passadas, uma escola voltada para a
transmissão de conhecirnentos e cada nIvel preocupada corn a formaçào do
nivel seguinte. Esse primeiro grande desaflo vai nos dizer: não, isso não e
suficiente. Queremos que essas aprendizagens, que esses conhecimentOS
sejam construidos visando a criança como sujeito, a criança coma sujeito
infantil, o adolescente, o jovem, o jovem adulto. E, dentra dessa rnedida, a
construçào dos conhecimentOs.

Outra conseqUencia do desaflo da construcão do projeto social para a
educaçao esta em que a educação e pensada, planejada. Os educadores
mais antigos sabern que era uma questão muito simples dar aulas, bastava
pensar que a lógica da escola, os tempos de cada matéria estavam
determinados. Hoje, não. A escola pensa, a sociedade pensa. a Assembléla
Legislativa pensa. Estão todos envolvidos nesse pracesso, mas,
principalmente, a escola pensa o seu processa, pois ele nao está
determinado, dado. Ao pensar, vamos repensar nossa organizacãa, que deve
estar voltada para esse papel muito rnais ampliado. Vamos ter novos tempos,
novas espacas, novos olhares sobre nossos alunos, uma visâo de que a
escola e a espaco de desenvolvimento de pracessos muito mais amplos do
que os antes pensados, ou seja, pensados apenas como depositáriOs de
conhecimentos. Esses tempos e espaços obedecem a uma grande
preocupaçao de flexibilização. 0 que marca Os novos tempos e espaços da
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escola, que é pensada como projeto social, como formadora de sujeitos, são
uma exibilizaçao e uma adequacao destes a esse novo papel e aos flovos
educandos que chegam as escolas.

o centro do debate da estrutura vai estar situado nesses grandes campos
da educaçao infantil fundamental e media, porém, polemicamente localizada
na educaçao fundamental, corn a discussão dos cIclos.

A discussão dos ciclos remete-nos a repensar na educaçao infantil e no
ensrno médro como sendo grandes ciclos. Talvez, por trabaihar mais
mudanças, o debate mobiliza mais o nosso irnaginario de professores, de pais
de alunos, situando-se no ensino fundamental de 6, 7 e 14 anos. Vamos ter
urn conjunto de preocupacoes sobre tempos mais flex iveis. E, neste
rnomento o ciclo e visto como uma proposta que possibilita essa
fiexibrlrzaçao do tempo e da reformulacao curricular.

Esse pnrneiro grande desafio, eva-nos a repensar o curriculo escolar.
Nesse sentido, podemos dizer que hoje a que e conhecimento na escola é
muito diferente do que era antes. Hoje, a conhecirnento na escola apresenta-
se corn urna visão alargada. Vamos ter de ir para além dos conterdos
disciplrnares dos concertos cientIficos. Hoje, temas da modernidade fazern
parte do curriculo escojar: meio ambiente ética, sexualidade, etc. Temas
controversos, antes evitados e dados como prontos na escola, hoje estão
presentes, como a questao da violéncia da eutanásia, do aborto, etc. Rituais
e vivéncias não são mars tidos coma temas extracurriculares , tratados em
horários diferentes do da escola. A vivéncia forma, constitui, constrói
conhecimento, possibrlrta o equilbrio do aluno. A cultura social está presente
no curriculo escolar. 0 desenvolvimento de habilidades mentais, sociais e
corporals está murto Jigado aos novas temas e assuntos entendidos coma
conhecimento escolar. E as novas tecnologias são incorporadas,
possibilitando e alrmentando esses novos conhecirnentos que constituem o
currIculo.

Urna decorréncra dessa visão mais ampla de educacao é uma visão mais
ampla do conhecimento E o que é a curriculo? Hoje, ele já não é concebido
coma conter.rdos drscrplinares das matérias, mas como a conjunto das
práticas da escola, coma urn canjunto das acöes, das vivéncias Então,
varnos ter uma escola humanizada, ou uma luta, urn processo de construcao
em que a humanrzacao da escola é elemento essencial.

Hoje, temos uma escola movlmentandose para flexibilizar suas estruturas,
para acolher a seu aluno, Sustentada par teorias da educacão que vérn nos
mostrar que os processos de humanizacao e de flexibilizacao podem ser mais
efrcientes podem construir mais competêncjas para esse individuo que

1233
queremos formar. Vamos ter urn dia-a-dia na escola rnostrando esse
movimento de construção de urn projeto social para educacão na formaçao
de urn nova sujeito, sustentando as projetas das escolas, as excursöes, as
atividades de pesquisa, as trabaihos conjuntos de grupos de alunos e de
profissionais, de grupos planejando juntas as eleiçöes diretas. Ha a
preocupacão de que isso seja uma oportunidade para todos, que a escola
seja inclusiva. Nesse sentido, a grande questão que a inclusão coloca para
todos nos é a da diversidade. Varnos ter, por parte da sociedade, o drscurso
do desejo da diversidade, mas urna vivência tensa corn ela na escola, corn a
diferenca de culturas, de maneiras de ser, de capacidade de
desenvolvimento, de atendimento ao aluno portador de deficiência.

Então, essa diversidade, que agora é fato - porque todos tern drrerto a
escola -, leva-nos a pensar em urn curricula diferenciado, em tempos mars
flexiveis, e a repensar a escola coma urn espaco q ue acolhe, impuisrona e
forma, acoihe, impulsiona e possibilita.

o movimento que vivemos tern questionado muito, principalmente dos
profissionais e dos pals, o papel da escala e nos tern levado a perceber que a
grande tarefa passa par uma humanizacão das relaçoes e par uma ampliacao
da visão de conhecimento e, conseqüentemente, de curricula.

Em tudo isso, ternos urn grande "no": muitas de nos, profissionais, somas
forrnados em outro sisterna e estamos vivenda urna profunda transicãa, cam
conflitos muito grandes, e demandando a continuidade histórica de uma luta
pela valorização da profissão e do profissianal - tanto na condição salarral
quanta no trabaiho em geral -, ao mesmo tempo que encontrarnos esse
mavimento muito forte de nossas próprias concepcöes de educação. Par
exemplo, sou professora de Matemática e sei que gostamas muita de dizer
que ha 15 anos tudo era rnais fácil; entrava-se em qualquer sala, abria-se urn
livro didático, via-se onde havia parado e jã se sabia a aula que iria dar. Hoje,
não. Hoje, estarnos inseridos em urn coletivo que planeja, que reconhece o
aluno, que incorpora a cultura e o desejo de que esse aluno cresca e se
desenvolva, ao mesmo tempo que a escola tern a particularidade de
possibilitar a cantata e a aprendizagern dos conceitos cientIflcas. Então, esse
é a moviniento que vivemos.

Vou sistematizar urn pouco mais, apenas coma provocaçao, esse
movimento - de que tento passar uma idéia bastante positiva, pars acho que
ele tern esta marca: as desafios que nos ficarn pastos, coma decorrência
desse grande projeto social em construcão. Em primeiro lugar, a
universalização da educacao nãa e tarefa so da escola. Acho que Os
gavernos e, muitas vezes, as prOprios profissionais, colocamo-nos muitos
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papéis nessa universalização da escola para todos. Ternos muitos alunos que
emagrecem depois das férias: temos aqueles que moram em urn cubIculo,
onde convivem corn pal, mae e muitos irmãos; temos situaçôes em que
professores andam 2 horas a cavalo, para chegarem a escola; ternos
situaçöes de falta de energia elétrica na residéncia do aluno, enfim. temos
vánas situaçöes de pessoas que vivem ern extrema pobreza e caréncia, cuja
escolarizaçao nao cabe escola resolver. Em nosso Pals, a universalização
da educaçao está muito jogada nas costas da escola. E alertaria, como
primeiro desaflo, que universalizar a escola para todos é uma tarefa da
sociedade, que implica outros elementos de suporte e de apoio a essas
comunidades carentes economicarnente, a que pode ser visto em qualquer
movimento de outros paises que universalizaram a educaçao - todos eles
passam por uma série de programas de apoio e atendimento a demandas
socials.

o segundo grande desaflo, no campo da organizaçao do trabalho, é integrar
o ensino fundamental, o que significa uma articulaçao da 1a 48 series corn a
58 a 8 series. Isso implica urn rompimento do nosso imaginário, ainda muito
presente, de primário e ginãsio. 0 que era ainda pior é que a primário era
para todos, e a ginásio para Os que conseguissem vencer o primário. Bern,
desde 1971, unificaram-se esses dois niveis de ensino no 10 grau, e hoje
tratamos das mesmas dificuldades no ensino fundamental. A unificação do
ensino fundamental significa que ha certos objetivos que são de todo o ensino
fundamental. Por exemplo, a letramento não é objetivo da 1a 4' series, mas
urn objetivo do ensino fundamental. E preciso que haja a articulaçao dos
professores dos dois nIveis, corn urn projeto politico-pedagágico de ensino
fundamental. Vejo que esse é urn desafio politico-pedagôgico e profissional,
porque a universidade ainda forma o professor da P a 48 series e da 58
series, quandojá nao existem o prirnário nero 0 ginásio.

Fica também para nos o desaflo de formar urn professor que se ajuste a
nova situação e que seja urn professor do ensino fundamental. Nesse sentido,
acho a discussâo dos ciclos extremamente importante. Isso não significa que
so a escola que trabaiha corn ciclos está em condiçôes de realizar essa
tarefa. Nós temos escolas seriadas que trabalham em ciclos, mas vamos ter
urn favorecimento da estrutura do ciclo, porque temos de olhar, em primeiro
lugar, o aluno que temos.

o segundo desafio que estou tentando esquematizar é a integração do
ensino fundamental, que passa por um conjunto de questoes de ordem
curricular e de ordem profissional.

Coma terceiro desafio, apontaria a escola corn a tempo integral. Não seria
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para se ter aula de manhã e de tarde, mas uma escola de tempo integral,
nessa visão geral que tentei situar, do aluno crescendo e desenvolvendo na
vivéncia corn seus colegas, tendo possibilidades de desenvolver-se corno
sujeito de cultura. E uma escola que possibilita o tempo de estudo, o tempo
de lazer, a tempo de desenvolvimento corporal, enfim, essa seria urna grande
colaboracao da escola oferecendo a tempo integral.

0 quarto desaflo, que não you discutir, apenas citar, porque, a meu ver, ele
é muito importante, é a incorporacão mais adequada do aluno portador de
dificuldades especials, portador de deficiência, demandando urna integraçao
corn seus pares e, ao mesmo tempo, urn atendimento especial. Precisamos
refletir sobre esse movimento, as vezes urn pouco apressada, de
incorporaçao desse aluno portador de deficiência. Acredito que devamos
refietir sobre essas nossas açöes e buscar a apoio necessário para que essa
incorporacão do aluno corn dificuldades especlais realmente acorra. Ou seja,
a incorporação merece urna atencao nossa para além do limite. Buscamos
nao isolá-Io, mas a incorporação dele naa pade se dar de qua!quer maneira.
Ha uma construçao al que deve ser feita. Acredito que seja urn desafio.

Em quinta lugar, citaria a prafissional da educacao que precisa incorporar a
farmaçao em serviço coma constitutivo da sua prafissionalizacãa, ou seja,
não é possIvel imaginar urn profissional que nãa tenha tempo remunerada de
formacão em servica para a nova escola que se constrói. (- Palmas.) Issa tern
de fazer parte da proflssionalizacãa hoje, agregando-se as demais questöes
quejá fazem parte da nova escola.

Par ültimo, não para encerrar, mas, coma eu disse, procurei fazer urn
recorte e priorizar algumas questôes, citaria a desaflo de incentivar e
possibilitar práticas experimentais. Essa é uma construcãa que não podemos
fazer pedinda que todas parem para estudar par urn ano e ver a que se val
fazer depois. E uma construcão em processa. E importante que seja assim,
porque precisamas de nos deparar corn as questôes para pader dar
respastas a elas. Eu diria que urn desafio é esse: possibilitar experiências
respansáveis, mas experiências de construçãa curricular, de atendirnento a
determinadas situaçôes que foram mostradas aqul, mas ternos de entender
que ha muita diferenciação no nosso Estado. Devemos possibilitar que as
profissionais, coletivamente, possam elabarar autras saldas, legais ou ilegais;
que possam solucionar as problemas que all estejam diagnasticadas e que
essas experiências possam ser publicadas, socializadas e que passarn
constituir-se, talvez, em caminhos que nos mostrem a que é a construcão
desse prajeto social, a que é a humanizacão da educacão. Muito obrigada.

Esciarecimentas sabre as Debates
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1234papéls nessa un!versalização da escola para todos. Temos muitos alunos queemagrecem depois das férias; temos aqueles que moram em urn cubiculo,
onde Convivern corn pal. mae e rnuitos irrnãos; ternos situacöes em que
professores andam 2 horas a cavalo, para chegarem a escola; temos
situacöes de falta de energia elétrica na residéncia do aluno, enfim. temos
várias situacöes de pessoas que vivem em extrema pobreza e caréncia, cuja
escolarizacao não cabe a escola resolver. Em nosso Pals, a universalizacao
da educacao está muito jogada nas costas da escola. E alertaria, como
primeiro desaflo, que universalizar a escola para todos é uma tarefa da
sociedade que implica outros elementos de suporte e de apoio a essas
cornunidades carentes economicamente , o que pode ser visto em qualquermovimento de outros paises que universalizaram a educacao - todos eles
passam por uma série de programas de apoio e atendiniento a demandasSocials.

o segundo grande desaflo, no campo da organizacao do trabaiho, é integrar
o enslno fu ndamental, o que significa uma articulacao da 1a a 4a series coma
5' 8series. lsso implica urn rompimento do nosso imaginario, ainda muito
presente, de primário e ginãsio. 0 que era ainda pior é que 

0 primário erapara todos, e o ginásio para os que conseguissem vencer o primário. Bern,
desde 1971, uniflcaramse esses dois nIveis de ensino no 10 grau, e hojetratamos das mesmas dificuldades no ensino fundamental. A unificaçao doensino fu ndamental significa que ha certos objetivos que são de todo o ensino
fundamental Por exemplo, o letramento não é objetivo da 1a 4a series, mas
urn objetivo do ensino fundamental E preciso que haja a articulaçao dos
professores dos dois nIveis, corn um projeto politi co-pedagogjco de ensinofu ndamental. Vejo que esse é urn desafio Politico-pedagogico e profissional,
porque a universidade ainda forma o professor da 1' 	 series e da 5a a 8series, quandoja não existem o primário nem o ginásio.

Fica também para nos o desaflo de formar urn professor que se ajuste a
nova situacão e que seja urn professor do ensino fundamental. Nesse sentido.
acho a discussão dos ciclos extremamente importante sso não significa que
sá a escola que trabaiha corn ciclos está em condicoes de realizar essa
tarefa. Nós temos escolas seriadas que trabaiham em ciclos, rnas vamos ter
urn favorecimento da estrutura do ciclo, porque temos de olhar, em primeiro
lugar, o aluno que temos.

o segundo desafio que estou tentando esquematizar é a integracao doensjno fundamental, que passa por urn conjunto de questOes de ordem
curricular e de ordern profissjonal

Como tercetro desafio, apontaria a escola corn o tempo integral. Não seria
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para se ter aula de manhã e de tarde, mas urna escola de tempo integral,
nessa visão geral que tentel situar, do aluno crescendo e desenvolvendo na
vivéncia corn seus colegas, tendo possibilidades de desenvolver-se como
sujeito de cultura. E uma escola que possibilita o tempo de estudo, o tempo
de lazer, o tempo de desenvolvimento corporal, enfim, essa seria uma grande
colaboracão da escola oferecendo a tempo integral.

0 quarto desaflo, que não you discutir, apenas citar, porque, a meu ver, ele
e muito importante, e a incorporacão mais adequada do aluno portador de
dificuldades especiais, portador de deficiência, dernandando uma integração
corn seus pares e, ao mesmo tempo, urn atendimento especial. Precisamos
ref]etir sobre esse rnovimento, as vezes urn pouco apressado, de
incorporação desse aluno portador de deflciência. Acredito que devamos
refletir sobre essas nossas açOes e buscar o apoio necessario para que essa
incorporação do aluno corn dificuldades especiats realmente ocorra. Ou seja,
a incorporacão merece uma atencão nossa para além do limite. Buscamos
não isolá-lo, mas a incorporacão dele não pode se dar de qualquer maneira.
Ha urna construção al que deve ser feita. Acredito que seja urn desafio.

Em quinto lugar, citaria a profissional da educacão que precisa incorporar a
formação em servico como constitutivo da sua proflssionalizacão, ou seja,
não e possIvel imaginar urn profissional que não tenha tempo rernunerado de
formação em servico para a nova escola que se constrôi. (- Palmas.) Isso tem
de fazer parte da proflssionalizacão hoje, agregando-se as demais questöes
que ja fazem parte da nova escola.

Por altirno, não para encerrar, mas, como eu disse, procurei fazer urn
recode e priorizar algumas questães, citaria a desaflo de incentivar e
possibilitar praticas experimentais. Essa é uma construção que nào podemos
fazer pedindo que todos parem para estudar por urn ano e ver a que se vai
fazer depois. E uma construção em processo. E importante que seja assim,
porque precisamos de nos deparar corn as questöes para poder dar
respostas a elas. Eu diria que urn desaflo é esse: possibilitar experiências
responsáveis, mas experiéncias de construção curricular, de atendirnento a
deterrninadas situaçôes que foram mostradas aqui, rnas temos de entender
que ha muita diferenciacão no nosso Estado. Devemos possibilitar que as
profissionais, coletivamente, possam elaborar outras saidas, le gais ou ilegais;
que possam solucionar as problernas que ali estejam diagnosticados e que
essas experiências possam ser publicadas, socializadas e que possam
Constituir-se, talvez, em carninhos que nos mostrern o que é a construção
desse projeto social, a que é a humanização da educacao. Muito obrigada.

Esclarecimentos sobre os Debates
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o Sr. Presidente - Neste instante, daremos inicio a fase de debates.

Solicitamos aos participantes que se atenham corn muita objetividade as suas
perguntas, por, no máxlmo, 3 minutos. E que também Os expositores sejam
breves, a fim de que possamos responder ao major nümero de perguntas.
Dessa forma, esta fase transcorrerá de maneira ágil, enriquecendo o final
deste seminario

Debates
o Sr. Moacyr Gabriel Heleno - Bom-dia, senhoras e senhores. Minha

pergunta é dirigida a Profa. Maria Stela: as Diretoras que abusaram ca funçao
cometendo Irregularidades muitas já citadas, cairão no esquecimeno ? Asocledade ainda pode crer na escola como agenda de formaçâo ética?

A Sra. Maria Stela Nascimento - Prof. Moacyr, embora nao seja este o tema
que abordamos hoje, quero dizer que os servidores que nao cumpriram seu
papel ou que não souberam dignifica-lo certamente nao serào esquecidos. Ha
algumas açöes que estão sendo encaminhadas , dependendo do tipo deprocedimento adminjstrativo para apuracao da veracidade dos fatos e sua
necessár:a correção. Respondi a sua pergunta?

A Sra. Aparecjda Moreira de Oliveira - Born dia a todos. Profa. Maria Stela,
desculpe-me por voltar ao tema da gestão democrática pois não fomos
ouvidos devido ao tempo. Gostaria de fazer uma pergunta a Mesa, a Profa.
Maria Stela e aos nossos representantes Na resolucao, ha urn item que
estabelece: "0 professor que estiver em exercicio na escola, corn o limite de
400 dias Ietivos em exercidlo". Esse critério é ate justo. Mas eu gostaria de
fazer uma observaçao. Alguns professores no Estado já tern determinado
tempo e hoje se encontram em outra escola, por excedência. Que tenham
370 dias letivos em exerdjcio na escola. Esse professor ficou em excedência
não por culpa do sistema, mas por cuipa desses requisitos. Então, gostaria de
perguntar o seguinte: esses professores que tern 10 anos de serviço, que tern
algum tempo no Estado, não necessariamente tempo suficiente, mas foram
forçados a ir para outras escolas para nao ficar em excedéncia esses
professores que tern 370 dias letivos não poderão Concorrer a uma eleição,
sendo que conhecem a realidade da escola, moram no bairro, conhecem toda
a comunidade e a necessidade da escola?

Entào, gostaria de propor a Mesa o seguinte: já que a Profa. Glaura falou
sobre flexibilizacao das leis, gostaria que os Srs. Deputados dessem mais
liberdade e olhassem a questão da flexibilizaçao das leis. Muito obrigada. (-Palmas.)

A Sra. Maria Stela Nascimento - Profa. Aparecida, rnuito obrigada pela sua
pergunta. Vou apresentar aos participantes uma alternativa Para podermos
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viabilizar este debate e não misturarmos os assuntos. Temos hoje uma TV
interativa, das 9 as io horas, tratando, especificamente, da gestao escolar, da
Resoiucao n° 154. Gostaria que vocés, por gentileza, anotassem este nümero
de fax: 379-8649. Dirijam-se a Profas. Nilda, da Supenntendência de
Recursos Humanos da Secretaria de Educação. Cito ainda o "e-mail", para
quern usa a Internet: sdeducaçaomgg0vbr. Todas as questôes serão
respondidas. Esclareco ainda a vocés que, na próxima quarta-feira,
estaremos novamente na TV interativa, das 9 as io horas, tratando,
especifica e exciusivamente, da gestao escolar. Eu Ihes peço desculpas por
não responder agora a pergunta, para não desviar o curso do debate.

0 Sr. Presidente - A Presidéncia informa a Aparecida Moreira de Oliveira
que as propostas encaminhadas corn relacâo a esse tema serão tratadas
tambérn hoje a tarde, no Grupo 4, da gestao democrática, e o que ficar
levantado e aprovado no trabaiho desse grupo será, amanhã, avaliado aqui
como proposta do plenário, para ser encaminhado. Corn relacao a
flexibilização das leis, nâo ha di:ivida que é urn tema tambérn interessante,
mas, no caso em questão, a resolução é uma norma emitida pelo Poder
Executivo. 0 Legislativo não tern como ter acesso a ela, a não ser no caso de
ela se contra por as leis que estão em vigor.

A Sra. Norma Lambertuci - Born dia a todos, companheiros e Mesa. A
minha intervenção faz referenda a estar neste seminário. Acredito que a
valorizacão da educação passa, primeiramente, por alguns pontos que penso
ser fundamentais e gostaria de reforçar a questão salarial. Entào, ouvimos o
Secretário, a Secretária Adjunta, que fala da Escola Sagarana, que fala de
avaliacão, que fala de projetos pedagOgicos, mas ate agora não ouvimos
nada a respeito da questão salarial. Sabemos que o nosso aumento salarial
de quatro anos atrás fol dividido em suaves prestaçöes e que, depois, houve
urn abono de RS45,00. A realidade que vivemos hoje, como educadores, é
terrivel. Somos vitimas duplamente. Temos também a questão da sociedade
que atendemos na escola pCiblica. Nunca o Pals passou por uma crise tao
violenta de fome, de miséria, de desemprego. Vivemos urn momento
angustiante, o que é o major desafio que vejo na escola piblica de Minas
Gerais e de todo o Pals. (- Palmas.) Gostaria que a minha fala fosse nesse
sentido, ou seja, o de fazer urn pequeno desabafo. Acho que o Governo de
Minas tern urn cornpromisso corn essa escola. E para fazer poiltica püblica e
nos prestar socorro que elegemos Governadores, Presidentes, Deputados,
Prefeitos e Vereadores.

Fiquei feliz ao ouvir a Subsecretária falar no Bolsa-Escola. Vejo acenar, al,
urna esperança. E terrivel dar aula para uma crianca que está corn a barriga
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vazia. Educaçao passa a ser luxo quando o professor começa a dar aula e o
aluno não tern condicöes de acompanhâlo

Peço a Profa. Maria Stela que nos diga datas. Quero medidas urgentes,
porque o que tenho em sala de aula é urgente. Quero saber quando sera
implanfado o Bolsa-Escola

o projeto Politico-pedagagico e também da rnaior importància E por meio
dele que vamos conquistar urn pouco de cidadania para os alunos. E urn
desaflo a enfrentar: temos que exigir do Estado que o projeto polItico-
pedagogico seja realmente implantado. (- Palmas.)

A Sra. Maria Stela Nascimento - Profa. Norma, muito obrigada pelas suas
questöes, todas as duas pertinentes

o problema salarial é sério, grave e vem sendo vivenciado não sO pelo
pessoal da educacao, mas também, acredito, pelos demais segmentos do
Estado. Seu desabafo, Profa. Norma, representa a fala de todos.

Para pensarmos em proposta digna e decente - o Secretário já se preocupacorn isso -, ha que se estabejecer urn piano de carreira que defina urn salário
digno, e não urn salário inexpressivo, corn alguns penduricaihos mais isso,
mais aquilo, mais R$45,00.

o piano de carreira ja está sendo discutido Amanhã mesmo, haverá uma
reunião para tratar do assunto na Secretaria de Administracao 0 que
pensarnos é que, consider-ado o enorme contingente de pessoas que a
educaçao abriga, teria que haver urn piano de carreira especifico para a
educação. Penso que ela näo pode ser incluIda no piano geral de carreira,
dada a especificidade de nossas atividades e também o fato de a educaçao
conter o major nümero de profissionais püblicos em nosso Estado.

o projeto da bolsa-escola vem sendo trabalhado na Secretarja da
Educaçao. Sugiro a Profa. Norma que entre em contato corn a Profa. Gilva,
que está encaminhando diversas açöes. Como todos sabern, temos que fazero cadastramento do pessoal, porque são trés as condiçOes exigidas da famIlia
para a concessão da bolsa-escola ter flihos na faixa etária de 7 a 14 anos,
que estejam matriculados na escola piibiica; ter renda "per capita" familiar
gual ou inferior a meio salário minimo e ter residéncra comprovaçja no
munciplo por, pelo menos, trés anos.

Esse programa não pode abranger o universo dos alunos. Vamos atender
as situacOes mars carentes, e, a proporcão que conseguimos meihorar a
condicao de vida dessas famulias - estamos perseguindo isso também -,
outros serão incluidos.

0 Sr. Presidente - Pergunta de Luci Imaculada Alves, da Escola Municipal
Luiz Gatti, dirigida a Sra. Maria Stela: "Como a Secretaria de Estado da
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Educação pensa garantir recursos financeiroS para as escolas municipais que
possuem ensino médio? Quals as possibilidades de garantir o pOs-médio as
que possuern condiçöes de funcionamento?".

A Sra. Maria Stela Nascimento - Profa. Luci, a obrigacão do atendimento ao
ensino medic, por principio constitucional e pela LOB, é obrigacão do Estado.
Porém, ele vai absorvendo o ensino médio gradativamente.

Vocé pergunta o que o Estado pode garantir, em termos de recursos
financeiros, para as escolas municipais que possuem ensino médio. 0 Estado
nao recebe recursos financeiros para as escolas do ensino médro estaduais.
So recebemos recursos financeiros para o ensino fundamental; para o ensino
médlo. não. Essa é a nossa grande dificuldade.

A Profa. Norma disse ser horrivel ver uma crianca de barriga vazia na
escola. Vou além, vi, na Escola Milton Campos, urn rnenino falar que não
consegula estudar, porque dormia de fome e não tinha como comprar
merenda.

Quando os rnunicIpios entraram em parceria corn o Estado naquele
processo de municipalizacãO, passaram a perceber urn "per capita" de
RS315,00 par aluno matriculado. Acredito que, nos municipioS, esse recurso é
malor do que no Estado. 0 Estado está buscando viabilizar alguma coisa para
O ensino médlo. Mas nao poderia afirmar nada sobre Os recur-sos, a não ser a
assisténcia e o acompanhamentO que damos as escolas da rede estadual de
ensino.

A Sra. Maria Catarina Domingues Vale - Sou de DivinOpolis, e rninha
pergunta é dirigida a Profa. Samira e aos Oeputados. A questão da gestao
dernocratica é o tema em que todos nós estamos mais interessados, mas o
tempo não foi suficiente. Gostaria que pensassem no seguinte: quando
varnos fazer algurna manifestacão, greve ou paralisacão, sempre convivemos
corn Os mesrnos problernas. Quando tentamos conquistar uma democracia,
devernos passar aos alunos a necessidade desses movimentos. Mas, ate
hoje, a Secretaria nos enrola corn o drama de pagar pelos dias paralisados,
pagar os dias de greve. Nào sornos ernpresas; corn a educação, não damos
vultosos lucros ao Pals todos os dias; é urn drama pagar esses dias apOs a
greve. E uma ilusão, porque, nos dias de sábado, Os alunos nào
cornparecem. Isso e uma fantasia. Como resolver essa questão dos dias
paralisados? A categoria precisa saber isso, porque ha muita pressão dos
Oiretores.

A Sra. Maria Stela falou sobre a cultura do sucesso escolar. Como vocé
relaciona isso? A senhora tern alguma informação em relação ao calendário
escolar nas diversas regiOes do Estado. Como isso está funcionando? Existe
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o periodo das safras de café, de cana, em que todas as crianças largam a
escola e väo trabaihar, mesmo corn a calendário uniflcado.

A outra questao e sobre a nümero de dias letivos imposto pela Constituiçao
- 200 dias letivos, mais 20 dias escolai-es num Pals em que, pela
diversidade econômica e social, ha escolas que funcionam em construcoes
de pau-a-pique ou, ate, em construcoes emergenclais. Para vacé, 0 quesignifica dia letivo, de fato?

Para Os companheiros gostaria de lembrar que se falou muito em eleição
de Diretor, mas náo podemos nos esquecer de que Os nossosSuperintendentes ainda são impostos.

A Sra. Samira Zaidan - Não POSSO responder pelo Governo, mas queriadizer que, coma profissiona i s quando entramos numa greve, estamos
paralisando o nosso trabalho e não devemos receber por isso. Esse caso é
especial porque se trata de uma situação em que poderá haver reposiçao.
Mas greve é greve. E uma briga que corn pramos e, ao optar por ela, estamos
colocando em risco a recebirnento dos dias parados. Ao deixar as alunos sem
aula e a escoa fechada, estamos utilizanda a poder da escola. Acredito que
essa e urna questao profissianal Greve é uma luta em que nao ha garantia
de que se vai ter a pagamento dos dias parados, a nao ser que ocorra a
reposiçao de fato. Houve suspensão das atividades, e existem outros direitos
em jogo, que são os dos alunos. Na Universidade Federal, estamos pagando
100 dias de greve. Estamos ha dois anos sem férias. Foi uma opção nossa
fazer a greve.

A Sra. Maria Stela Nascimento - A Profa. Samira poderia ter respondido
pelo Governo, porque essa é a nossa pasiçao. Temos direitos e temos
deveres, e, como professores, a nosso dever corn a aluno é assegurar-Ihe a
cumprimenta de 200 dias letivos e o minimo de 800 horas-aula. Essa
reposiçao refere-se ao cumprimento dessa jornada, que não é urna exigéncia
da Secretaria, mas da prôpria let. 0 seu cumprimento é necessario, porque
estamos garantinda ao aluno a jornada que, de direito, Ihe pertence, para que
complemente a trabalho escolar. Então, houve greve, houve paralisação, a
Secretaria salicitou que cada escola elaborasse a seu próprio calendário de
reposiçao e 0 executasse.

Quanto a cultura do sucesso, vocé questiona a problema dos calendários
escolares. Estamos sempre atentos e observamos as prablemas das regiöes
em que o aluno constitui força de trabaiho.

Nessas regiöes, os calendários são adequados: quando o aluno tern que se
afastar para participar do plantio, da colheita, a escola pára e sO retoma as
ativrdades quando os alunos encerrarern as suas. Essa cultura permanece,
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vai continuar, mesmo porque a Secretaria não faz mats do que cumprir a seu
papel.

Quanta ao seu significado, "dia letivo" significa efetivo trabalho corn a aluna.
em sala de aula, atividade escolar.

Espero ter respondido as suas questöes.
A Sra. Maria Helena Augusta - Boa-tarde a todos. Quena fazer uma questão

as duas, mas, antes, tenha que situar as fatas.
E a seguinte: as escolas pOblicas, neste momenta, estãa debatenda a

questão da organizacãa do tempo escolar. Realizamos vários debates.
Depais, tivemas a fase dos seminários par njcleos, no interior do Estado. E,
em Bela Horizonte, hauve urn seminOrio no dia 7 de outubro, entre as escolas
da Capital, a Grande BH, Sete Lagoas, Ouro Preto, etc. Quanta a uma
questãa, hauve dividas, e eu gastaria que ela ficasse bern clara.

Estau cam a lei e you ler a § 2 0 do art. 32, que diz: 'Os estabelecimentos
que utilizam progressão regular par série podem adotar no ensino
fundamental a regime de progressão continuada, sem prejuiza da avaliagâo
do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo
sistema de ensina".

Então, no dia 7 de autubro, a Diretoria de Normas da Secretaria da
Educaçãa disse - não sei se a questão está fechada - que acha dificil
viabilizar a progressão continuada no regime de seriação. Cam issa, já está
correndo entre as escolas de Belo Horizonte a notIcta de que, se fosse feita a
opcãa par seriação, nãa haveria possibilidade de existir a progressão
continuada.

Isso é muito séria. Ha os Pareceres n°s 1.132 e 1.158, do Conselho
Estadual de Educação, mas acho que temos que repensar essa questão,
porque nao podemos voltar àquele ensino tradicional, antiga, de exclusão do
aluno Neste momenta, as escolas precisam de uma assessoria da Secretaria
sabre a assunto. E de extrema importânCia essa questão.

A Sra. Gislene Aparecida de Souza - Boa-tarde a todos. Minha pergunta se
dirige a Maria Stela.
Secretária, pareceu-me que a sua colocação foi fetta da seguinte maneira:
tudo vai estar resolvido. entre as fatos que serão colocados pela Secretaria.
Parece que as problemas não existirãa mais. Essa fat a impressãa que tive ao
auvi-la. Entãa, fiquei bastante preocupada.

0 Governo ltamar, quando assumiu, fez a campromissa verbal de que dana
tratamento muito especial a educação. De Ia para Ca, verificamos rnuitas
falhas na atuação do Governo, tanto que houve paralisacOes, greve de dots
dias. E, nessas colocacOes feitas pelo Governo, notamos também a questão
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1242da Resoluçao n o 52/99. que organiza o quadro de escolas vinculado ao
nümero de alunos matriculados que fere e Ilmita a Lei n o 9.381. de 1986,
porque possbiiita e efetiva a qualidade real do ensino. dotando as escolas
dos recursos hurnanos suficientes e necessários para enfrentar o mundo
atual. A partir do momento em que a resoiuçao velo, por rneio do Aviso no
9/99, de 11 de junho, era para se fazer a racionaiizaçao das questöes de
ensino, mas as satas de aula se tornariam superlotadas novamente, corn
desemprego para as trabaihador-es, bibliotecas fechadas, etc.

Esse caos que ocorreu na educaçâo nos preocupa bastante. Eu gostaria de
saber se essa poderá ser uma prática do Governo Itamar, se está na pauta
de voces, caso isso venha a ocorrer, ou se existe urn efetivo piano para a
soIução disso, para näo deixar a evasão acontecer e não fazer corn que as
saias de aula continuem superlotadas no inicio do ano, corno sempre ocorre.

Gostei muito da ponderaçao da Samira Zaidan, que argurnentou que a
escota deve ser em tempo integral. No ouvi essa fala na sua exposiçao e
gostaria de saber se, para essa soluçao viávei que a senhora disse que
deveria ocorrer e corn certeza seria urn sucesso, corn a participaçao dos
professores, tarnbérn é intençao do Governo fazer isso corn relacâo ao tempo
integral de ensino, porque verificarnos que, do jeito que está, não será urn
ideal desejado por todos nOs. Obrigada.

A Sra. Samira Zardan - Vou comentar a questào da coiega sobre a
progressao continuada e a serraço. A seriação, no sisterna que conhecernos,
foi feita para selecionar e classificar, tanto que e perfeitamente previsIvel que
o aluno que nâo atingir 60% em todas as matérias faca de nova, tantas vezes
quanto for necessário, ate ir embora da escola. Ha anos, mais de 30% dos
alunos vâo ernbora, e, de cada 100 que entravam, 20 se formavarn no ensino
fundamental; convivernos corn isso naturaimente, porque a sisterna era feito
para isso.

Quanto a idéia da progressao Continuada, ate nao gosto dessa palavra,
porque parece que se aperta urn botãozinho, e tudo anda, prefiro dizer que a
escola para todos, que pressupoe acoiher esse aluno, reconhecé-lo na sua
idade, nas suas condicoes de existénoja, de aprendizagem tern que rnexer
corn a estrutura da escota. No sisterna seriado tradicional, nao ha lugar para
essa pessoa, porque quem vence urn nIvel passa para outro; quern nao
vence nâo venceu.

Estamos falando de outra coisa. Para que isso aconteça no sistema
seriado, é preciso haver urna rnudança. Conheço escola seriada
pequenininha, em que cada série nao é urna série. Cada série acoihe o
desenvolvirnento da série anterior e existe todo urn trabaiho, que não é o
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seriado tradicionat. Eta funciona em anos letivos, não é seriada. A escota em
ciclos também nao garante isso, porque não basta aprovar todo a mundo por
decreto. E preciso repensar a curricula, repensar a relação de conhecimento
e desenvolvimento al, talvez, a ciclo favoreca. E, nesse aspecto, incentivar
experiênciaS que estejam nessa construcãa é que pode ser resposta para
essa demanda de inctusão.

A Sra. Maria Stela NascirnefltO Respandenda a Profa. Maria Helena
Augusta, ela menciona que, na reunião da NPC, comentOu a impossibilidade
de se fazer essa progressão continuada no regime seriado. Tern havido, sim,
Maria Helena, urna preocupacào muito grande e aiguma polemizacâa desse
assunto. Acredito que possa e deva haver, sirn. 0 recurso que teremos, em
se tratando da escota seriada, seria termos o professor recuperador, que
trabalhará corn a aluno em horário diferente daquele que está cursando
regularmente a sua série.

Em nenhum momenta, pensou-se em viabitizar essa proposta. Ha
realmente a problema do alto custa, mas esse é urn onus que teremoS que
assumir, urna vez que a nossa responsabilidade é corn a aluno. Quanta ao
tempo escoiar, a professor-a já se expressOU muita bern. Acredito que a sua
pergunta já esteja bem respondida, Profa. Maria Helena.

A Profa. Gislaine Aparecida de Souza disse que, durante a minha fala, teve
a irnpressão de que não existirãa mais problemaS. Eu ficaria muita feliz se
isso realmente acontecesse. 0 que eu coloquei foi a proposta da Secretaria
da Educacãa. Foi a que elaboramas e propusernaS em termas de
atendirnenta as escolas estaduaiS e que estamos buscando realizar. Essa
proposta é aberta e nao e conctusiva. Queremos e esperarnos a contribuicão
de todos para nos ajudarem a aperfeicOar as propostas que apresentamoS.
Os probtemas existem e continuarão existindo, ate que cansigarnoS evotuir e
caminhar urn pouco rnais. E issa que estamas buscando e fazendo.

Vocé disse que houve urn cornpromiSSo do Governo em dar atenção
especial a educacãa. E está sendo dada, corn certeza. Rapidameflte you
citar para vocO apenas aigurnas açOes. Além do atendimentO ao ensino
basico, estamas preocupadas coma já disse, cam a educacão indIgena. A
prirneira escola será inaugurada em Carmésia, corn a name de Escola
Estadual Indigena Bacumuxá. Seus professares integrarOo a rede estaduat de
ensino, de inicia, coma designados mas poderão fazer concur-so
norrnatmente, quando houver.

Também existe a bolsa-escola, que e urn prograrna da Secretaria da
Educaçãa e a atendimento aos alunos portadores de necessidades especiaiS.
Outro dia, conversanda corn urn grupo de Diretores, disse-Ihes que enxerga a
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trabaiho em urna escola como o trabaiho em urn jardim, once existem
diversos tipos de flores, cada urna exigindo urn cuidado especial. E esse
cuidado especial, esse reconhecirnento de que cada aluno é urn, que temos
que ter sempre em mente, para executar corn segurança e fideHdade o nosso
trabalho. Tratando-se de urn aluno corn necessidades especlais, vejo-o, de
inicio, como uma planta de estufa, que vai sendo aclimatada fora dali e
colocada junto as colegas, corno deve acontecer a inclus5o do aluno portador
de necessidades especiais. Ele vai integrar turmas na escola piiblica.

Acho que essas acães são representativas e dizem muito da nossa
preocupaçao para corn a rnelhoria da qualidade do ensino. Alérn do piano de
carreira que mencionel e já está sendo trabaihado, buscaremos estruturar a
carreira da educaçao corn a dignidade que a professor e o educador
merecem.

Corn relação a Resolucao n° 52199, você se reporta a Lei n° 9.381, de
18/12/86 e a raclonaiizacao de pessoat que teve que ser feita. Vou tentar
responder rapidamente

A Lei n° 9.381, 18/12/86, que contém as orientacoes para a organização do
quadro de pessoal da escola, data de 13 anos atrás. De la para cá, a
dernanda cresceu rnuito, e a situaçao das escalas ficou tarnbérn muito
diferenciada Quando, na Resoluçao n° 5.259, colocou-se urn indice para
quantificar o pessoal da escola, buscou-se urna racionalizacaa. Adrnito e
concordo corn voce que as indices apresentados não representararn a rnelhor
soluçao, tanto que estamos revendo isso.

Quanto a raclonalizacao não se pretende, em nenhuma hipótese,
superlotar salas. A Iegisiaçao estabelece que cada aluno deva ter 1,20m2, e a
professor, 2m2. Once houve superlotacao, fizemos o retorno a situação
anterior.

Espero ter respondido a questão. Caso não tenha sido cornpleta a rninha
resposta esse 'e-mail" podera ser utilizado. Você podera ligar para a telefone
379-8318 e fazer contato conosco.

0 Sr. Presidente - Ternos trés perguntas semeihantes, todas dirigidas a
Profa. Maria Stela Nascimento A prirneira é da Profa. Claudia Ribeiro, da
Escola Estadual Getüiio Vargas: uma vez que nào haverá, segundo a Profa.
Maria Stela, nern a prornoção automática nem a repetência, corno o aluno
receberá acornpanhamento escolar no ensino fundamental e médio? Coma
ira funcionar esse processo?

A segunda pergunta é de Roseana Ferraz, da Escola Estadual Tancredo
Neves, de Alrnenara: o que acontecerá corn o aluno que chega ao 10 ano do
2° ciclo sem estar alfabetizado e, no decorrer do ano letivo, fica
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irnpossibilitado de ir para a ano seguinte? Ele ficará retido? Qual a
procedimento a ser adotado pela escoia?

A terceira pergunta é de Maria Blandina Soares Miranda. da Escola
Estadual Laudelina Dias Lacerda, de Almenara: a que a Secretaria da
Educação tern de concreto no que diz respeito a metodologia e a avaliacão
coma resultado final de urn ciclo, uma vez que a escola tern dfticuldade em
preparar o professor para trabaihar isso corn seguranca?

A Sra. Maria Stela Nascimento - Vou tentar responder as trés questOeS. E
clara que a promocão automática dispensa quaiquer cornentário. Acho que é
urn desrespeita ao aluna. A repeténcia so leva o aluno a perder a auto-estirna.
Isso já está rnuito trabalhado. Urna das propostas que ternos seria a presenca
do professor-recuperador, no caso daquele aluno que está corn dificuldade
em urn ou dais conteüdos. Eu já disse isso, respondendo a Profa. Maria
Helena Augusto. Se urn aluno chegou ao 2° ciclo, considerando a definicão de
ciclo que vern sendo adotada desde a ano passado, ou seja, a 53 série do
ensino fundamental analfabeto, tern que ir para a alfabetização. Isso é urn
absurda. Se essa situação existe, precisa ser identificada, porque vamos ter
que ver a forma de trabaihar corn esses alunos, não padern ficar nìa 5' série
analfabetas. Coma analfabeta, tern que ser alfabetizado. AlfabetizarnoS é no
1 1 ciclo. Isso é urn absurdo, seria a consagracão da prornocão automática, da
promocão par decreta, seja Ia o norne que se dé a esse tipo de procedimento
estranho.

Quanta a metodologia de avaliaçãa coma resultado final no ciclo, urna vez
que as escoias sentern dificuidade ern preparar a professor para trabalhar
isso corn seguranca, repito: a Secretaria da Educação trabathará corn vocês,
para que as dificuldades possarn ser sanadas.

Nenhuma escola vai estar entranda na execução de urna nova proposta
sern que esteja devidarnente preparada. Para issa, estaremas dando cursos
de capacitacão que permitam resolver esse tipo de prablerna.

0 Sr. Presidente - Wilier Barbasa, do Departamento de Educação da UFV,
faz a seguinte registro: "Tada projeto social traz urn projeto de
desenvalvimento para essa mesma sociedade, mas vivernos disputas soclais.
Então, como superar o conservadorismo, as vezes, travestido de
progressista, e, efetivamente, sair da escola e perceber que sornos
anticidadãas em uma saciedade em degradacão?

José Andrade Vieira, representante da educação, de Ubá: "Quando a
Governo reduz a verba, coma fica a educaçãa no Brasil?".

Pergunta de Filipe Brito Ferreira, da Escola Estadual Getalio Vargas -
solicito a Prafa. Sarnira que a responda: "Não podemos basear a educacão
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em projetos assistencialistas paternalistas. Não so nos, profissronais, somos
responsaveis, mas também toda a sociedade. Coma mobilizá-la de forma
consciente, e não coma forma poiftica?

A Sra. Samira Zaidan - Acho que é como estamos fazendo. Estamos
vivendo esse mavimento e debatendo alternativas porque elas não estäo
dadas. Não temos certezas. Hoje, a escola náo é de certezas. Acho que tern
a ver uma mobilizaçâo, como a que já estamos fazendo. Ha urn aspecto
relevante para os profissionais da educação, cabe-thes a tarefa essencial,
porque a mobilizaçao social se dá em torno do espaço escolar, que é dirigido
por eles. Coma não ha certezas, devem ser debatidas alternativas. Hoje,
estão sendo colocadas várias alternativas. Clara que cabem
respansabilidades ao Governo, aos Diretores, etc. E urn camentário, e nãa
uma resposta a questão,

0 Sr. Presidente - Perguntas do Prof. Antonio José, de Coronel Fabriciano,
dirigidas a Profa. Maria Stela: 'Que critérios foram utilizados para a
irnplantaçao desses centros de forrnacao profissional pOs-médio? Existe
algurna previsão para a irnplantaçao de urn centro de forrnaçao profissionat
pOs-rnédio no Vale do Ago? Caso a respasta 0 segunda pergunta seja
negativa, a que podemas fazer para essa implantaçao, jO que existe
demanda, par ser uma região de grande condiçao industrial, comercial e de
prestaçOo de serviços?".

A Sra. Maria Stela Nascirnento - Prof. Antonio José, concardo plenamente
corn a senhor. Acho que a regiOo do Vale do Ago realmente é urn pOlo
Interessante para a implantaçOo de urn centro de educaçOo profissionalizante,
tendo em vista a grande nürnero de indOstrias Ia existentes. Poderia se formar
mOo-de-obra especializada para esse aproveitamento.

Corn relaçOo aos quatro centros que estOo senda viabilizados, a de
BrasOpolis já existia. E urna escola de educaçOo profissional que, par urn
periodo - não sei par que razOes - nOa funcionou coma tat e retomau as suas
atividades. Ela trabaiha na parte de farmacao tecnologica.

Ac, irnplantar a Centro de EducaçOo Profissional de BrasOpalis, estarnos
praticamente revitalizando alga que ja existe e dando continuaçOo a esse
trabalho. Existe demanda suficiente para a absorçao da mão-de-abra Clue
essa escola venha a formar.

o Centro de Caxambu, que e uma estOncia hidrornineral prOxirna de São
Laurenço, Lambari, enfim, de urna série de cidades que tern no turisrno urna
de suas fontes de rendimento, vai farmar profissionais na area de turismo e
de hotelaria, atendendo 0 necessidade e 0 dernanda existente naquela regiOo.

o de TeOfilo OtOni vai atender 0 formação profissional na parte de
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gemalagia e de jóias; a de ltajubO, na parte de telecamunicacOeS, arnbos jO
muita desenvalvidas.

Enfim, acho que todas as cornunidades, no caso do Vale do Ago, devem-se
dirigir ao SecretOria da EducacOo, expondo suas reivindicacOes, que acha
muito vOlidas e pertinentes.

0 Sr. Presidente - Solicitamas ao Prof. Antonio José que dirija seus
questionamentas e sugestOes a comissOa que será eleita arnanhã, para
acompanhar os desdabrarnentas do seminOria. Seria a momenta mais
opartuna. Pergunta para a Profa. Maria Stela, de MOnica Alvarenga, da
Escola Estadual Walter Vasconcelas, de educaçOa especial, em Muriaé: "Em
sua fala, nOo houve apreciacão do ensina especial. Quais as perspectivas de
açães que tern a Secretaria da Educação para promaver a melharia da
educaçOa especial em Minas Gerais?". Hb outra pergunta para a Frafa. Stela.
de Maria Madalena Corrêa Nicolai, da Escola Estadual Governador Milton
Campos: "0 prafissianal de educaçOa de urna escola camurn nOo tern
capacidade para atender a aluno portador de deficiência. 0 que devera ser
feito para corrigir isso?".

A Sra. Maria Stela Nascimenta - Profa. MOnica, so nOo abordei essa
questao porque jO havia extrapalado a meu tempo. E clara que a atendimenta
aos portadores de necessidades especials é importantissimo e ele nOo foi
nern estO senda esquecido. AliOs, estamas implantando urn centro de
portadares de deflciência visual em Uberaba, que serO inaugurada
brevernente.

0 atendimenta aas atunas partadores de necessidades esta senda
implernentada de acorda corn as sugestOes que foram encaminhadas aa Sr.
Secretária par rneio de comissOo especificamente criada para isso. Vocês
devem ter observada que na Resaluçãa n o 154, quando se tratau da gestãa
escolar, observau-se a necessidade de que aquele que se candidate 0
diretaria de uma escala de alunas partadores de necessidades especiais
tenha a necessOria formacOa - ou vivéncia que cornprove issa -, sem a que
nOo poderO candidatar-se. Na caso de estarmos apraveitanda excedentes,
primeira teremos de ver corn a profissional que nãa tern farmaçãa especifica
para trabaihar cam alunas diferentes seu interesse em trabaihar cam essas
criancas; em seguida, ele serO capacitado para tanta. Em nenhuma hipOtese
se colocarão junta a alunas portadores de deficiência professores que nOa se
adaptern aa atendimenta de suas necessidades.

o Sr. Presidente - Raquel Garcia de Oliveira Brasil, da Secretaria Municipal
de EducaçOa de Brumadinho, deseja fazer urna pergunta para a Profa.
Sarnira. Tarnbém Marlene Reis, da Escola Estadual Pero Vaz de Caminha,
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deseja fazer uma pergunta a Profa. Samira assim como Valdir Araüjo, do
SIND-UTE de Uberlândja Solicito aos trés que sejarn bastante Sucintos em
suas perguntas Para que ela possa, de urna vez so, responder aos trés.

A Sra. Raquel Garcia de Oliveira Brash - Profa. Sarnira, quero saber se
existe algum projeto sobre a educaçao especial Para capacitar as professores
que trabaiharn corn alunos especiajs.

Já fui professora de alunos especlais, gostaria so de registrar que nós,professores , não discriminamos trabalhar corn alunos de necessidades
especjajs Na verdade, sofremos por estar trabalhando corn esses alunos, por
não termos capacidade de fazer mais por eles. Na verdade, não
discrimjnamos mas sim sofremos Gostarja que isso fosse revisto pela
Secretaria da Educacao

Além disso, gostaria de dar urna sugestao, porque uma das propostas do
docurnento final traz: 'A cnacão de urn instrumento legal que garanta 

0acesso e a permanéncia dos educandos portadores de necessidades
especiabs nas escolas". A minha sugestão seria de, antes de se criar urn
Instrurnento legal como esse, que se criasse urn 

instrumento que pudesse,
primeiro, preparar as professores e as escolas, as salas de aula, Para depois
receber os alunos. Então, primejro capacitar e preparar as professores Para
depois receber esses alunos. Muito obrigada.

A Sra. Marlene Reis - Minha pergunta é Para a Maria Stela e depois Para a
Samira Meu name e Marlene Reis, trabaiho na Escola Estadual Pero Vaz de
Caminha. Depois de tudo que foi discutido aqui, gostaria que a senhora fosse
a porta-voz de urna p roposta, que levasse isso Para a Secretaria da
Educacao. Tenho a certeza de que isso vai constar no documento também.
Mas o que está faltando na escola, e eu gostaria da opinião da senhora, seria
urn rnornento quando ou a Secretário au a Secretária Adjunta, qualquer
pessoa que trabaihasse na Secretarha recebesse, pelo menos urna vez par
semana, ou duas, ou trés vezes par més, näo sel, isso seria planejado osprofessores e Os pals dos alunos. Porque os professores e Os pais estãomuito distantes da Secretaria da Educacao, distantes mesmo. Os professores
e os Pais são os 61timos que falam, quando falam, e quando são ouvidos
também. Não temos esse espaço. Então, seria esse espaço Para que
fôssemos recebidos . Acho que issa vai engrandecer muito a escola e vai
haver realmente uma participacao Para resolvermos determinados problemas
ate mesrno dentro do próprio projeto da escola. Seria interessante que
tivéssemos esse espaço.

Para a Samira: gostei muito quando vocé falou em projeto social e me
lembrei de urn projeto no qual estamos trabalhando na escola. Dia 4 de
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outubro elegemos a 1a Cémara Mirim de Bela Horizonte, corn Prefeito e Vice-
Prefeito. Gostaria da sua opinião, se é par ai mesrno, se esse projeto social
seria mesrno par via desse trabalho de cidadania.

Foi urn trabaiho em que realrnente saimos da teoria e partimos Para a
prática, não tivemos medo. Fai urn trabaiho feito corn ousadia, que poderã
servir ate de modelo Para outras escolas. A posse desses meninos sera na
Câmara Municipal de Bela Horizonte, e eles estão partinda Para projetos de
lei que serão entregues 0 Câmara Municipal.

0 Sr. Valdir AraCijo - A minha indagacão vai Para a Profa. Samira Zaidan:
coma vacé ye essa perspectiva da politica educaclanal neste Governo que
está se iniciando? Realmente vamos conseguir avancar Para urn curricula
mais humanizado, coma vocé disse?

E sabido que as condicOes de trabaiha dos trabaihadares em educacOO,
dentra da escola - condicOeS que vOo desde as materials ate as psicológicaS -

envolvem a questOo do tempo coletiva, da democracla, enfim, uma série de
outros fatores. Mas eta estO bastante prejudicada, urna vez que a questOo
econôrnica, tanto da valorizacão quanto desses recursas, é urn empecitho.
Talvez possarnas avancar urn pouco na democracia, mas a lado econOrnlCo
certamente esbarrarO nessa questãa pedagOgica.

SO Para citar urn exemplo, haje as bibliotecas escolareS são mats urna peca
de museu, corn aqueles livras chelas de tracas e ernpoeiradaS. Algumas
bibliatecas nOa renovam seus acervaS ha muitos anas. As vezes, a biblioteca
parece ate urn local de encosto de professores e trabaihadoreS cam
problernas de saOde. lnfelizmente, a biblioteca também é tratada coma urn
depOsita de gente.

A questãa das salas superlatadaS, abordada peta Profa Maria Stela, e a
questOo dos cursas profissionalizafltes se vai haver urn debate sabre o
retorna desses cursos, aproveitanda aquelas escolas que jO tinham infra-
estrutura. Em UberlOndia, algumaS escalas ofereciam cursos de
contabilidade, que hoje seriarn substituIdaS pelos cursos de informOtica. A
questão da formaçOo do dacente e a questOa de alguns cursos técnlcos de
eletro-eletrOn i Ca. Muita obrigado.

A Sra. Samira Zaidan - Concordo inteiramente cam a maneira corn que a
Rachel abordou a questãa sabre educação especial. Nesse particular, hO urn
carnpo complicada a transitar. E necessOrlO incarparar a aluno corn
dificuldades ao processo regular, garantindo-Ihe urn desenvOlVirneflto
equilibrado. Isso talvez custe mais do que a que se estO gastando: talvez
demande autros espaças cornplementares, conforme a situação do aluno. 0
que nao pade acontecer 6 que esses alunas sejam mantidas em salas cheias,
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como uma colega falou. "corn o professor sofrendo" - e corn o aluno também
sofrendo. E Importante o movimento de integração desses alunos, que fazem
parte da nossa dtversidade e da nossa realidade. Mas é preciso refletir urn
pouco sobre como isso vem sendo feito. Nesse caso, näo ha düvidas que ha
demanda de urn investimento de recursos especIuicos em razão da
diversidade de situaçoes que encontraremos. Alguns alunos precisarao ter
atendimento além, outros precisarao, na sala, de apoio além do do professor,
etc

Marlene, ao me referir a urn projeto geral de educaçào básica, refiro-me ac,
nosso movirnento de consciéncja sobre que escola e que educaçao queremos
para nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos. Os projetos que
expressam esse movimento são vários. Vamos ter projetos polItico-
pedagogicos naclonais: os parámetros curriculares do MEC são esses;
vamos ter projetos estaduals e projetos de rede. A escola plural é urn projeto
Clue expressa isso. Os diversos projetos pedagogicos de rede representam
esse movimento. Os projetos da escola, como esse que a Sônia citou, sem
düvida expressam urn desdobramento desse projeto mais geral. Na sala de
aula, uma proposta de pesquisa e de investigação SãO Os projetos de trabaiho
desenvolvido corn os alunos. São movimentos que realizamos. Insisto Clue a
possibilidade de conhecermos, de trocarmos as diversas formas de
desenvolvimento desses projetos é muito importante, porque ninguérn sabe o
carninho das pedras; mesmo porque não é ünico.

Waldir, acho que vocé abordou urn conjunto de itens dificeis. Não senti isso
como questionarnento. Acho que são tópicos que podemos discutir. Mas
sabemos que esse movimento curricular não tern retorno. Se tivermos, a
situação ficará muito complicada, porque a escola para todos demanda uma
reformulaçao do que é conhecimento, do que são abordagens, do Clue são
processos escolares.

Não tern jeito. Pode ser no sisterna seriado? Pode ser. Pode ser no sisterna
de ciclo, mas tern que se rever. No sisterna seriado, teremos que fazer
rnudanças rnaiores. Não acredito Clue o sisterna seriado seja favorecido.
Ternos discutido - e you fazer a propaganda do video do SIND-UTE, do qual
eu e vários colegas participarnos - o tempo do ciclo, se Cleve ser de trés ou
quatro anos, porque e urna boa polémica. Agora, esse curriculo rnais
hurnanizado dernanda investirnento. Estou aqui urn pouco satisfeita ern ver
como o acesso e a possibilidade de se fazer a discussão mudou em relaçao
ac, Governo passado. Quando o Governo senta para discutir, começam Os
problemas. Quando vamos discutir, vamos ter a dirnensão dos problemas a
serem enfrentados. Então, por ser da Universidade, estar em urn lugar
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diferente e por ter sido do Governo Patrus, da equipe de educacão da
Prefeitura de Belo Horizonte, estou vendo a situacão que está colocada no
Governo Estadual. Essa é a hora de se colocar isso, e vocés estão fazendo
isso. Quer dizer, esse currIculo val acontecer ou não, dependendo não so das
condiçöes materials - não nos iludarnos, a condição material é essencial, é
salário, é hora de estudo, é rnontagem de estrutura de escola, sirn, mas a
existência disso não garante. Estão ai os exemplos das grandes escolas
particulares de Belo Horizonte, Clue não trabaiharn, muttas vezes, corn uma
visão do curriculo humanizado. Então, são dois aspectos a considerar.

O Sr. AntOnio José de Assis - Meu norne é AntOnio José de Assis, sou
professor no Vale do Ago, nao estou representando uma escola e, por isso,
não coloquel a escola. Já que estarnos falando ern democracia, considero
uma falta de dernocracia o fato de não ter sido perguntado se poderia ou não,
sirnplesmente, ser enviado a plenária final algumas propostas por mim
colocadas ou que eu gostaria de colocar. Para rnim, isso é falta de
democracia. Gostaria de não ficar usando muito o tempo e não you faze-b,
mas considero isso necessário e rnuito importante. Quern está aqui hO
1h08min é porque, realrnente, tern rnuito cornpromiSso corn a educação.
Então, gostaria de manifestar meu protesto por não ter sido, pelo rnenos,
consultado sobre essa possibilidade.

O Sr. Presidente - A Mesa registra os protestos do professor e informa,
sobre a questão colocada, Clue o encarninhamento de sugestOes pode ser
feito hoje, na parte da tarde, nos grupos de trabalho, que são os fOruns
especificos para esse tipo de assunto. Aqui temos o tema direcionado 0
palestra das expositoras. Se ficarrnos aqui "perdendo tempo", entre aspas,
nos desviando do objetivo real da palestra, propriarnente dita, aquilo que
poderia ser explorado, enfocando a fala das duas, poderia ficar para trás.
Perderiarnos o momento. Agora, o que o senhor quer fazer pode ser feito na
parte da tarde, sem prejuizo nenhurn. 0 senhor fez as suas perguntas, que
foram aqui, dernocraticamente, lidas e, democraticarnente, respondidas.
Gostarlarnos tarnbérn de explicar que, infelizrnente, estarnos lirnitados pela
questão do tempo. Todos gostariarn de ter rnuito tempo, mas, infe(izmente.
esse tempo não existe. E preciso, dentro da dernocracia, sobretudo, ter
ordem, o que estarnos tentando fazer aqui. Sem ordern, hO anarquia, e corn
anarquia não hO dernocracia. Entendemos dessa rnaneira, e ficam registrados
os protestos do ilustre professor. Vamos fazer agora as Oltirnas perguntas
para a professora.

0 Sr. AntOnio José de Assis - Deputado, so urn esclarecirnento. Em primeiro
lugar, as mesas de trabaiho são divididas em ternas, eu nao posso participar
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0 Sr. Presidente - Por favor, registrei o protesto de V. Exa. Já terminamos o
tempo, e temos a ültima pergunta. Ela é do Sr. Joaquim: "Professora, por ser
conhecedor da po!Itjca educaconaJ do Governo Azeredo e, certamente
sabedor de que a proposta apresentada por este para o tempo escolar era
meramente uma mudança de nomenclatura, série passou a se chamar ciclo,
qual e, verdadejramente a proposta concreta do atual Governo para,
efetivarnente implantar, ao longo do tempo, o ciclo escolar? Não se esqueça
de que, para o sucesso do projeto, são necessários i nvestimentos financeiros,
qualificaçao dos professores e, no mInirno, concurso ptblco'.

Pergunta da Sra. Marojiene da Escola Municipal Profa. Esmeralda Vianna,
de Muriaé: "Na escola em que trabalho o ciclo continua de forma estressante,
e o professor é o tnico responsável por atender as indlviduafldades ate as
especlais de cada aluno. Na verdade, nem posso chamar esse processo de
ciclo. Pergunto, Como é o modelo de ciclo proposto pela Secretaria da
Educacäo? Poderia detalhá-lo urn pouco mais?".

Pergunta do Sr. Mozart Carvaiho, da 4a Secretarja Regional de Ensino de
Campo Belo: "A Secretaria insiste em afirmar que nao vai interferir na decisão
das escolas sobre a adocão do ciclo ou da seriação, mas todas as açöes nos
levam a entender que a adoção do ciclo seria a mais adequada no momento
vivido por todos. Por que, então, näo adotar definitivarnente o ciclo e dar
condicoes de decisão as escolas?".

A Sra. Maria Stela Nascimento - Profa. Marcilene, Profs. Joaquim e Mozart,
a politica que se adotou no ano passado passou. Passado é passado. Não
vamos entào, nos ater na análise das conseqüencjas disso.

Pessoalmente acho que a maneira ideal de implantaçao do ciclo seria a
gradual, corn as turmas que estào ingressando. 0 que já aconteceu, no
entanto tern que ter seqüêncja. Concordo corn vocés em que a Secretaria vai
ter que investir nisso e ajudar as escolas, para que os alunos, em hipátese
aiguma, sejam prejudicados.

Prof. Mozart, em sua pergunta, o senhor jã deu a resposta. Disse que "a
Secretaria insiste em afirmar que não vai interferir na decisão das escolas", e
não vat mesmo. A LDB permite que a escola adote o regime de seriaçao ou
de ciclo. E o prOprio professor conclui que tudo leva a crer que o ciclo dana
melhores condicoes para o atendimento aos alunos. Se sua escola entende
que a meihor proposta seria a adoção dos ciclos, nós acataret-nos sua
decisão Ela sera adotada e respeitada Não vamos interferit-,

0 Sr. Presidente - A Presidéricia manifesta seus agradecimentos aos
ilustres expositores as demais autorjdades e aos participantes bern corno ao
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püblico em geral pela honrosa presenca
Encerramento

0 Sr. Presidente - Cumprido o objetivo
encerra a reunião, convocando os Deputados
as 14 horas, corn a ordem do dia já publicada,
de hoje, as 20 horas, nos termos do edital
reunião.

ATA DA 47a REUNIAO ESPECIAL, EM 21/10/99
Presidência dos Deputados Rogério Correia e Edson Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - DestinacãO da reunião -
SuspensãO e reabertura da reunião - Cornposicão da Mesa - EsclarecimentOS
sobre a dinãmica dos trabalhos - ApresentacãO dos relatórios dos grupos de
trabaiho - Apresentacão oral de pedidos de destaque e de novas propostas -
Votação e aprovacão do documento final, salvo destaques - DiscuSsáO e
votação dos destaques e das novas propostas - Palavras do Sr. MurIlio Hingel
- EncerramefltO.

Comparecirnento
- Corn parecem os Deputados:
José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelino de Carvalho

- Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patris - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio
Jilio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - César de Mesquita
- Cristiano Canédo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Doutor
Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine
Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano Batista - Hely TarqUinio -
Ivo José - João Batista de Oliveira - Joao Paulo - João Pinto Ribeiro - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Marcelo Gonçalves - Marco Regis - Maria
José Haueisefl - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo
- Miguel Martini - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério
Correia - Ronaldo Canabrava - Sebastião Navarro Vietra - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Rogério Correia) - As 9hl5min, declaro aberta

a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 21-Secretárlo, para proceder a leitura

da ata da reunião anterior.
Ata

- 0 Deputado Edson Rezende, 2 1-SecretáriO "ad hoc", procede a leitura da
ata da reunião anterior, que é aprovada sem restricOeS.

a convocacão, a Presidência
para a ordinária de logo mais,

e para a extraordinária também
de convocacão. Levanta-Se a
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o Sr. Fresidente - Destina-se esta reunião ao prosseguimento do Seminárjo
Legislativo Construindo a Politica de Educacao Püblica em Minas Gerais.

Suspensão da Reunião
o Sr. Presidente - Vocés já receberarn a cópia do documento final. Temos,

ao todo. 492 propostas sobre 6 temas.
Teremos ate as 13h3Omjn para discutir todas as propostas. Como a

documento foi distribuido apenas hoje para as delegados, a nossa sugestão é
de que haja urn prazo de meia hora, para que possam ler o documento e
fazer as destaques. Nem todos participaram de todos as grupos. Cada
participante atuou apenas em dais grupos. Vamos aceitar somente destaques
de conteUdo. 0 destaque de forma e a alocacao de alguma proposta para
outro terna serão feitos pelo serviço técnico da Assembléja que vai fazer uma
compilacão do documento A redaçao também será feita pela equipe técnica.

Vamos suspender os trabaihos por 30 minutos. Esto Suspensos as
trabaihos.

Reaber-tur-a da Reunião
o Sr. Presidente - Estão reaber-tos as trabaihos

Corn posicao da Mesa
o Sr. Presidente - A Presidéncia convida a tomar assento a Mesa as

Exrnos. Srs. MuriLia Hingel, Secretár-io da Educaçao; Maria José Feres,
Secretár p a Adjunta da Educacão Tereza Cristina Alves de Mello, Daisy
Moreira Cunha, Indiana Games Ribeiro, Aurea Regina Damasceno Livia
Maria Fraga Vieira e Vera LUcia Alves Brito, Coordenadoras dos Grupos de
Trabaiho n°s 1 a 6, respectivamente; e as Deputados Edson Rezende, urndos autores do requerimento que deu origern a este seminário, e Adelmo
Carneiro Leâo.

Esciarecimentos sabre a Dinâmjca dos Trabalhos
o Sr. Presidente - Daremos alguns esciarecimentos sobre a dinâmica dos

trabalhos. Pediria a atenção de todos, porque - insisto - temos a prazo limite
de ate as 13h3Omjn porque, a tarde, será realizada a reunião ordinária da
Assembléja Legislativa, para continuação do processo de votação dos
projetos em pauta.

São 492 propostas. Para quem chegou mais tarde, foi dada a prazo de 30
minutos, exatamente para que os companheiros pudessem fazer a leitura do
documento final e preparar a destaque Esse prazo se esgotou. De inicio,
faremos a apresentacao dos relatórios dos grupos de trabaiho. Cada
coordenador fará urn relatório sucinto sobre os trabaihos do grupo. Em
seguida, passaremos a apresentaçao dos pedidos de destaque.
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A Presidência val anunciar a nUmero de cada proposta, e a Mesa receberá
as pedidos de destaque, que deverão ser feitos oralmente, pelos microfones
do Plenàrio. Após, serão formalizadOS, par escrito, corn a nUmero da proposta
e a identificacão da entidade que Os subscreve. Os destaques podern ser

feitos para adicionar, suprimir ou modificar.
Vou insistir nesse ponto, porque, para agilizar as trabaihos, solicitamoS que

as alteracöeS sejam substancialS. Para mudancaS pouco significativas pediria
a compreensãO de todos, pelo pouco tempo que temos. Quanta a mudancaS,
par exemplo, de alocacão de propostas de urn item para outro ou de redacão,
a equipe técnica, juntarnente corn as coordenadores dos grupos, farão,
depois, a compilacão do documento.

Concluida a apresentacãO oral de pedidos de destaque, poderão ser
apresentadas, também oralmente, novas propostas, desde que seam, a
seguir, formalizadas e subscritas, no minima, par 25% dos votantes.

Depois disso, faremos a aprovacão do relatório, salvo as destaques, e será
concedida a palavra, par ate 2 minutos, aos representantes indicados pelas
entidades para encaminhamenta da votação dos destaqUeS e das novas
propostas, alternando-Se urn favorável e outro contrárlo a proposicãO se
houver divergencia. PropostaS novas e propostas contraditóriaS serão,
automaticamente, destacadas.

Bern, uma outra questào importante. A Presidência lembra aOS participanteS
que, antes do encerrarnenta desta reunião, será eleita a CornissãO de
Representacàa, que acompanhará as desdobramentoS deste semlnário. Eles
serão realizados par meio da Assembléia Legislativa: projetos de lei a serern
elaborados, quando necessários, ou a encaminhamefltO de documento a
Secretaria da Educacão e ao Governo do Estado, para a irnplemefltacãO das
propostaS do seminârio.

A plenária poderá referendar a comissãO eleita para organizacãO deste
seminUrio ou apresentar nova proposta para sua compOSicãO.

A atual cornposicão está no art. 17 do regulamento deste seminaria. Caso
alguma entidade tenha interesse em apresentar nova propasta para
cornposicãa da cornissão representativa, a coordenacãa solicita que as
pedidos sejarn encarninhadoS a Mesa, par escrito, em ate uma hora, a contar
deste instante. A cornpasicão prevista no regulamenta, art. 17, é a seguinte.
Conseiho Estadual da Educacão, Secretaria de Estado da Educacãa,
Secretaria Municipal da Educacão de Bela Horizonte, SIND-UTE, ConselhO
Indigenista Missionaria - CIMI -, Faculdade de Educacãa da UFMG,
FederacäO das AssociacöeS de Pais e Alunos de Minas Gerais - FASPA-MG -

União Municipal dos Estudantes SecundaristaS - UMES-BH - e União
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Nacional dos Dirigentes Municipais da Educaçao, - LJNDIME. Essa é a
Cornissâo de Representacao prevista pelo regulamento do seminárjo

Se existirern propostas de alteraçao, devero ser entregues a Mesa, no
prazo de uma hora. Ac, final. vamos eleger a comisso responsável pelo
acompanhamento Essa é a dinmjca que estamos propondo para a votacão
final. Perguntaria se existe alguem contrário a dinâmica proposta. (-Pausa.)
Não havendo, a Mesa a cons idera aprovada.

Apresentacao dos Relatórios dos Grupos de Trabaiho
0 Sr. Presidente - Vamos, entâo, passar a palavra aos coordenadores dos

grupos, que farao sua intervencao no prazo de 5 minutos, expondo como fol a
discussão, que propostas nao foram consensuals e o que deveremos votar a
partir da discussão havida nos grupos. Corn a palavra, a Sra. Tereza Cristina
Alves de Mello, Coordenadora do Grupo de Trabalho n o 1.A Sra. Tereza Cnst p na Alves de Mello - Born-dia. Plenárjo. Gostarja de
saudar o Presidente da Mesa, Deputado Rogerio Correia, e o Deputado
Edson Rezende, autor do requerimeno que deu origem a este semtnário, e
as coordenadoras dos grupos de trabalho.

No Grupo Financiamento da Educaço, destacamos, depois de várias horas
de discussao alguns pontos gerais sobre o financiarnento da educacâo, e
outros especificos a iniciar pela malor transparéncia no que diz respeito as
recetas e as despesas destinadas ao conjunto da educaçao. Em seguida,
destacamos o aumento da participacao no gasto da educaçao, do PIB
naconal, destacando que esse aumento seja, no mininio, de 10%.

E destacamos corn relacao ao FUNDEF, questoes relacionadas corn 0cumprimento de dispositivos legais no que diz respeito a data-base para
dvulgacao do valor 'per capita", aplicaçao de sancoes previstas para OsExecutivos Federal, Estadual e Municipal, no que diz respeito ao cumprirnento
do disposto na Lei no 9.424.

Destacamos a necessidade de parecer prévio dos conseihos do FUNDEF
nas prestaçoes de contas encarninhadas ao Tribunal de Contas.

Destacarnos a necessjdade do fortalecirnento da representacao
democratizada dos diversos segrnentos dos setores da sociedade civil nos
conselhos , corn a necessidade de garantia de autonomia e nao-interferencia
nos conseihos municipas de fiscalizaçao e acompanharnento do FUNDEF
por parte dos Executivos Municipais.

Destacamos a necessidade da capacitacao dos conseiheiros e do acesso
irrestrito a informagbes, incluindo o acesso ao Sistema Integrado
Adminstratjvo Financeiro - SIAF.

Corn relaçao ao FUNDEF, destacamos a necessidade de maior
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publicizacão das prestaçôeS de contas e da receita dos repasses a conta do
FUNDEF, corn propostas de que essa publicizaçâo seja feta por meto da
Internet e por meio das contas de água e luz.

Tratamos de questSes especificas ao ICMS no tocante a possibilidade no
contexto da reforrna tributária de extinção desse e de outros impostos que
compôem o FUNDEF. Além disso, tratamos também da necessidade de
dispositivoS que garantam que ern gualquer negociacão relativa ao ICMS, no
âmbito do Estado de Minas Gerais, sejam garantidos e resguardadoS Os

recursos correspondentes ao FUNDEF.
Corn relação aos Tribunals de Contas apontamos algumas alteraçôeS que

se fazem necessárias: em primeiro lugar, no tocante a composlcão dos
tribunais e em segundo lugar quanto a uniformidade das regras para todo o
Pais.

Concluimos dizendo da necessidade da inversào da lógca de
financiamento vigente neste Pals, que é de restriçSo de dretos socias
básicos. E, nesse contexto, destacamOS a necessidade da ampliacão do
debate sobre o FUNDEF e da efetivaçào da criaçâo do FUNDEB, para
estarmos garantindo fontes de financiamento sólidas corn valor "per capita" de
qualidade para todos Os niveis de ensino que compôem a educacão: básica,
infantil, fundamental e media.

Destacarnos a questão da cota estadual do salário educaçao para a
garantia da manutencäo da contribuicâo social do salário-educação no
contexto da reforma tributária e da efetivação da redistribuicãO no âmbto do
Estado de Minas Gerais da cota estadual para Os municipios.

Tratamos do repasse de recursos financeiros as escolas suficientes para as
necessidades basicas da escola. Existern cnco propostas que tratam
especificamente disso.

Finalizando, no Grupo I foram aprovadas algumas moçöes de apoio a
Comissão Nacional de Educação no que diz respeito 80 aumento do valor do
custo-aluno do FUNDEF, repCidio pela politica econômica do Governo
Fernando Henrique Cardoso e repiiidio pela lei do FEF.

Gostaria de destacar e solicitar do Plenário que corrigisse a Proposta n o 20,
do Grupo I, houve urn erro de digitacão. Onde se lé Lei n o 9.424, de 1997,

mudem para Lei n o 9.452, de 1997.
Além disso gostaria de destacar a Proposta no 68 que, na composicao do

caderno, ficou excluida do texto. Vou fazer a leitura desta proposta: "Revisão
do veto presidencial a inclusão das matrlculas de jovens e adultos no ensino
fundamental, para efeito de repasses do FUNDEF, na Lei no 9.424, de 1996".

Concluindo a minha fala, destaque, conforrne dispOe o regimento deste
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semlnário são questôes automatcamente propostas, automaticarnente
destacadas as propostas 10 e 10 A; as propostas 55 e 55 A; e as propostas
59 e 59 A. uma vez que essas trés são contraditórjas. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Sra. Daisy Morerra Cunha,
000rdenadora do Grupo de Trabaiho n° 2.

A Sra. Daisy Moreira Cunha - Born dia a todos. 0 Grupo II trabalhou corn 0
tema Avaliação das Reformas Educacionajs em Minas Gerais. Os tópicos
abordados por esse grupo foram a municipalizacao a nucleacão, a
supletivizacao as projetos Travessia, Acertando a Passo, A Caminho da
Cidadanja e a ensino medic.

Como era de se esperar, a trabaiho fai muito complexo, bastante dificil,
porque cada urn dos tápicos a serem abordados gerou inümeras polémicas.
Foi bastante dfticil encontrar consenso entre os participantes sobre cada urn
desses tópicos.

Organizamos nosso trabalho tentando agrupar as propostas e discuti-las
em seis eixos temáticos: municipalizacao aceleraçao da aprendizagem,
autanomia administrativa ensino media, aperfeicoamenta e adjunção. Alérn
desses sers eixos, temos inOmeras outras propostas que chamamos de
avulsas. Coma so dispomos de cinco minutos, apresentaremos a idéia central
de cada urn dos eixos. Em relação a municipalizacao chegamos a urn
consenso sobre a necessidade de reavaliacãa do processo de
municipaiizacão o que era muito claro. Tanto que as propostas 68 e 68A
apontam para uma reavaliacao do processo de municipalizacao que ocorreu
no periado passado, considerando que foi bastante atrapelado e prejudicial ao
ensino fundamental. No entanto, em nosso grupo, havia uma polémica. 0
processo deve ser parajisado im ed jatamente ou pode continuar, desde que
atendidos alguns critérros bOsicos que deveriam ser discutidos amplamente?

Sabre o segundo eixa, aceleracao da aprendizagem foram feitas várias
propostas além de uma avalracao bastante negativa do que significou a
introduçao dos ciclos e dos programas de aceleraçao de aprendizagem no
ámbrto da rede estadual.

Alguns dos participantes do Grupo II acreditam que é possivel recuperar
esses programas de aceleraçao da aprendizagem, "ressignifrcandoos" ou
seja, é passivel promaver alteracoes para que a debate do ciclo e a debate
sabre a aceleracao da aprendizagem se tornem mais significativos e mais
interessantes para a prOpria rede estadual. Então, hO urn balanço bastante
critico da introduçao de ciclos e de aceleracaa Ao mesmo tempo, hO uma
disposiçao para se repensar a lntroducao dessas inovaçOes e promover
alteraçoes significativas.
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Urn terceiro eixo é a autonomia administratiVa. Aqui basicamente não hO

polémica. As duas redaçöes, as duas propostas que estão contidas nesse
eixa apontam para uma ampla autonomia pedagOgica, financeira e
administratiVa das escolas. fortalecendo as escalas para a construcOo da sua
identidade institucional e tambérn par meio do seu prajeto pedagógica.

0 quatra eixo, ensino médio, fol bastante palémica. De urn modo geral, as
avaliacOes do Grupa II tambérn caminhavam para uma abordagem bastante
critica do que significau a estadualizacão do ensino media e também do que
significou, realmente, a ampliacão de vagas a que assistirnos no Ultimo
periodo, no ensina media, na rede estadual. EncantrarnaS muitas
consideracoeS criticas quanta ao ensino media itinerante, aa semipreSenClal,
O distância. Então, tadas as colacacôes vinham no sentida, durante as nossos
trabalhos, de reavaliar essa palItica de ensino médro que vem sendo
implementada na rede estadual. Também hO algumas consideracöes sobre a
organizacãa da farmaçãa prafissional, algumas propostas para meihorar a
articulacão entre a formaçãa profissional e a ensina médio, e tambérn a
criaçOo de pOlos, de escolas cam oferta de ensino proftssionaliZaflte
concomitante ou pOs-médio.

Urn outro eixa é a do aperfeicoamenta, e, aqui, a reivindicacào que fica
mais clara e a de urn centro de formacão profissianal que esteja mars sensivel
as demandas colacadas pe!as escolas em termas dessa qualificacãa
necessOria a tadas as profissionais de educacão, professares, auxiliares,
secretOrios, quer dizer a todo funcianária que atua na escola, seja ele
professor ou nãa. Somada a isso, hO também muitas sugestôeS e muitas
propostas para se alterar a modela do PROCAP, esse modelo de formaçãa
que vinha senda implementada no perlodo anterior. HO algumas avaliacöeS
positivas sabre a PROCAP. Em algumas regiOes, parece ter havido
resultadas positivos, muito mais par uma açãa dos propriaS responsOVeis
locals pelo PROCAP, do que propriamente pelo formata deste, pelo seu
projeta inicial. VOrias propostas estão ligadas a issa: manter a qualificacãa
corn uma carreção desses programas, jO também partindo de uma avaliacãa
critica. Temas também propostas no sentido de que as açöes em tarno da
farmaçãa de professores sejam mais articuladas e incorparem, efetivamente,
as instituig6es de ensina superior espalhadaS par todo a Estada.

Vou ler a Praposta n° 98: 'Criação, par região, par meio de parceria entre 0
Estado e instituiçöes de ensino superior federais, estaduais e particutares, de
centros de formaçãa de docentes, dotados de uma equipe capacitada para
gerenciar as atividades pedagOgicas e as pesqutsas educacionaiS, visanda
coadunar a teoria corn as necessidades regianais e locats, possibilitando ao
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profissional de educação urn melhor desempenho de sua atividade
pedagOgica".

Aqui, ha divergencia quanto a se as nstituicoes de ensino superior poderão
ser so as pOblicas ou se entrarão também as partrcuiares.

o mais interessante da proposta é a crItica ao que foi feito em termos de
formaçao de professores. Ela é bastante severa corn reiaçào a pontualidade
da acão que foi desenvoivida no perlodo anterior. A proposta acentua a
necessidade de que o Estado desenvolva parcerias mais consolidadas corn
as instituiçOes de ensino superior, para atacar o problema central, que é a
quaiificaçao inicial e continuada de professores.

Outro tOpico é a adjunçao. Corn respeito a ele, não ha polêmica entre os
participantes do Grupo II. Essa reivindicacao, corn certeza, ja é do
conhecimento de todos, pois foi apontada por diversas vezes neste seminário.
Reivindica-se a garantia da perrnanência dos servidores em adjunção ate sua
aposentadoria em municipios que náo possuam unidade da rede estadual de
ensino.

Foi consensual no grupo, a necessidade de se garantir o profissional na
região em que fez concurso e, quando ele estiver na rede municipal, de se
garantirem todos Os direitos trabalhistas que são prOprios do cargo do
profissional

Alérn dos seis tóprcos ou eixos, you destacar mais duas propostas do
conjunto daquelas que chamamos de avulsas. A primeira é a criação do
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico, o FUNDEB, para garantir uma
escola pOblica de qualidade. Isso, partindo da avahacão de que ha uma
priorização exciudente do ensino fundamental, ou seja, ha uma priorização do
ensino fundamental em detrimento dos outros niveis da educaçao bOsica.

Entre as avulsas, chama mais a atençao a proposta da jornada de trabaiho
para o profissional em educação, em que 25% da sua carga horária estejam
reservados para estudos, debates, seminários, qualificaçao no local de
trabaiho e trabaiho coletivo. Se não me engano, todos já a conhecem, pois é
a proposta da SNTE para a jornada de trabalho.

No mais, foi feita urna avaliaçâo bastante critica do que se realizou em
termos de reformas educacionais no Ultimo periodo, e foram apresentadas
propostas para a correção e para a suspensao de algumas dessas med idas.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Sra. Indiana Gomes Ribeiro,
Coordenadora do Grupo de Trabalho n° 3.

A Sra. Indiana Gomes Ribeiro - Exmo. Sr. Deputado Rogerio Correia,
coordenador dos trabalhos, Exmo. Sr. Deputado Edson Rezende,
companheiros e coordenadores de grupo, born dia.
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o Grupo n° 3 discutiu a valorizacão do trabaihador, salário, piano de
carreira e formacãO permanente e continua. Foi urn processo caloroso de
discussãO, construido desde o inicio da proposta do semináno de
interiorizacãO, chegando ao seminário estadual, para trazer a este PIenOrio
propostas que, de fato, contempIem os anseios da categoria.

Falamos de urn piano de carreira digno, responsãvel, que atenda a vontade
da categoria; da formacãO permanente na concepcãO em que os
trabalhadores da educacãO acreditarn; de urn salário digno, que dê qualidade,
condicôeS de trabalho e de vida para toda a categoria.

Estão autornaticameflte destacadas duas questôes, nas páginas 19 e 20.
Na página 19, a 188, e a 188A, na parte de substituicOeS temporárias. Na
parte de jornada de trabaiho e carga horaria, também estão contraditórias em
seu conteOdo al gUe a 190a.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Sra. Aurea Regina Damasceno,
Coordenadora do Grupo de Trabalho n° 4.

A Sra. Aurea Regina Darnasceflo - Born-dia, companheiras e companheiroS
de trabaiho, Srs. Deputados Rogério Correia, coordenador dos trabaihos, e
Edson Rezende. 0 Grupo de Gestão Dernocrática teve urna discussãO
riquissima a respeito da ampliacão do debate sobre a gestão democrátiCa
para além do àmbito da escola. 0 grupo centraiizoU suas discusSöes na
gestão democrática ampliada e vai sugerir propostaS de mecanismoS para
garantir a gestão democratica tanto no ârnbito do sistema quanto no das
escolas.

No primeiro momento, discutimos os principios que devem nortear a gestão
dernocrática. Como principios para essa gestão dernocrãtiCa, elegemoS,
primeiro, a qualidade na educacão, deixando bern claro o que estamos
chamando de qualidade. Não é essa qualidade que nos está posta hoje, mas
uma qualidade em que a educacão seja considerada como direito.

o segundo princIplo da gestão democrática é uma valorizacão profissionai
que entenda o profissional o trabaihador da educacão enquanto sujeito
sociocultural, corn todo o seu saber, as suas angOstias e necessidades.

Outro principio é o da participacão e da autonomia, para que cada vez mais
consigarnos que as nossas discussOes no interior da escola e tarnbém no
sistema, sejam quais forem, sejam feitas corn a participacãO de toda a
cornunidade escolar, e que a escoia tenha autonomia para dar os rumos
pedagógicos, financeiros e administratiVOS aos seus projetos politicos e
pedagógicos no interior da escola.

Outro princIpio é o do respeito as diversidades culturais, presentes em
nossa sociedade, para que possarnos construir uma educacãO para todos,
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respeitando essas dlferenças.

Por ültimo, o principio da transparéncia na questao financeira, na questão
administrativa e, sobretudo, na questão pedagogica. Essa transparéncia,
assim como o princIpio da autonornia e da partictpação, vai mais uma vez no
sentido da necessidade de que as nossas discussöes se ampliem, corn a
participaçao de toda a comunidade escolar. Insisto também na participaçào
de pals e alunos nessas discussöes.

Apôs aprovarmos esses principios, passamos a discussão dos mecanismos
que ir5o garantir essa gestao democrática no âmbito do sistema e da escola.
Como mecanismo de gestao democrática, discutimos a democratizaçao do
Conselho Estadual de Educaçao, propondo novas formas de composição,
nomeação e competéncia para o Conselho, assim corno a nclusão do Forum
Mineiro em Defesa da Escola Püblica como parte do Conseiho Estadual. Isso
já está apresentado desde a discussão da LDB, quando a sociedade civil
propôs que o FOrum Nacional em Defesa da Escola PLblica fizesse parte do
Conselho Estadual de Educaçao.

Outros princIpios: a criação de uma ouvidoria para as questöes
educacionais e a realizaçao de conferéncias estaduais de educaçao, corn urn
caráter informativo, consultivo e deliberativo em fóruns decisOrios para Os
rumos da educaçao. Depois, temos alguns principios da oferta, cujo principlo
major é a oferta da educaçào em todos os nhveis e modalidades. Temos ainda
o princIpio da eleiçao dos representantes das superintendéncias para urna
gestão democrática.

Passando para o âmbito da escola, temos coisas já bern conhecidas por
nós: a eleiçao de urn projeto politico pedagOgico como o instrumento
norteador dos trabaihos na escola; o incentivo a organização sindical no
interior da escola; a organizaçao estudantil e a organização dos pals; a
criação de uma coordenação pedagOgica; a irnplementaçao de urn colegiado
democrático cujo coordenador seja eleito entre seus membros; a eleição
direta para Diretor e a avaliaçao institucional. Tivemos ainda a contribuiçao do
grupo mediante outras propostas sobre as condiçOes de trabaiho, tratando da
nomeaçOo e da designação de trabaihadores e, por firn, urna moçáo de
repUdio pelo fato de em Uberlândia, seis escolas estarem sendo fechadas.
Muito obrigada.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Sra. Livia Maria Fraga Vieira,
Coordenadora do Grupo de Trabaiho n o 5.

A Sra. Livia Maria Fraga Vieira - Bom-dia a todos os presentes. Exmo. Sr.
Deputado Rogério Correia, Coordenador dos trabalhos, Exmo. Sr. Deputado
Estaduaf Edson Rezende, dernais Deputados presentes neste Plenário, a
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discusSaO do nosso grupo foi ontem, a tarde e a noite. FicamoS ate as
21h3Omifl discutindO e fechandO as 245 propostaS que compunham o terna

Projeto p0 Ij t jcoPedag6gico. 0 tema, como é do conhecimento de todos, foi
dividido em várias questOes relativaS a educacãO infantil, a educacão
fundamental ao ensino médio, 0 educacOO de jovens e adultos, 0 educacãO
especial, a educacãO indigena, a educacOO rural e a educacão a distOncia.

Cobrimos todas as questOeS relativas a educacãO bOsica e as modalidades
de ensinO. FizemOs a discussOO inicial, tentando agrupar as questOeS em
torno das propostas relativas a expansOO do atendirneflto e da garantia do

direito 0 educacão.posteriormente, vimos propostas que poderIamOS definir no campo da
garantia da qualidade, que dizem respeito as condicOes materials e fisicaS do
funcionameflto das escolas dos sistemas, além de muitas propostaS
nucleadas em tomb da formacOo e da valorizacãb dos profissioflaiS da
educacOO bOsica. Vimos também algumas questOeS re!ativas a diagnoSticos,
a avaliacOes e a condicOes sociais de garantia de acesso da crianca e do

jovem a escola.0 documefltO é compoStb de 179 propostas. E urn documento bastante
extenso. Vou dizer, no geral, o que se tentou garantir como linha em termos
de proposta nesse grupo. A primeira linha de todos os niveis de ensino e
modalidadeS foi afirmar a garantia da ampliacão do aceSSo. No caso da
educacOb infantil, para as criancas de zero a seis anos. Aqui, vimos as
oportunidades de acesso a educacãb fibs sistemaS piblicos do Estado. 0
grupo quis marcar a importOflcia da oferta pblica, do comprOmisSb do poder
pCiblico corn a educacãO infantil no Estado.

o fortalecimefltb na estrutura organizatiVa da Secretaria de Estado da
EducacãO foi uma proposta que apareceU em todos os niveis de ensiflo nOb
contemplados, comb a educacãb especial, a educacãb rural, a educacOb
indigefla Todos reivindicaram urn lugar especificb de tratamento das
questôes relativas a essas modalidades e niveis de ensino nab conternpladas
atualmente na estrutura organizaclbflat da Secretaria.

Uma proposta que gostaria de destacar, no Ombito da educacãb infantil,
ainda visando ao acesso, e sobre a politica de Estado, que o Goverflb inclua
as criancas de seis anos de dade nas matriculas do ensiflb fundamental,
ensino este que deve ter a duracãb de nove anos. Nesse sentido, propoe-5

e a

alamgamentb da faixa etOria do cadastro escolar, de forma que, além de incluir
ietam sete anos durante o ano civil, tambOm inclua

as criancas que comp 
aquelas que completam seis anos ate 31 de dezembrb. São questOes
importanteS dentrb do acesso.



LAIL

1264
Enfatizou-se bastante a import5ncia do investimento na formaçao regular do

profissional da educaçao infantil, assegurando-lhe, no minimo, a formaço do
ensino medic, modalidade normal, visto que ainda temos uma realidade
grave, ou seja, muitos profissionajs que atuam, sobretudo em creches, não
tern sequer a ensino fundamental completo. E uma proposta Importanfe, além
de outras que asseguram a continuidade de programas já efetivados na
Secretaria e a inclusão dos profIssionais da educação infantil nos programas
de capacitação dela.

No ensino fundamental, reforca-se a necessidade da perrnanêncra e do
acesso a escola, corn a garantia de prosseguimento de estudos. corn
adequaçao de fluxos escolares, curriculos, metodologias, sistemas de
avaliaçao, tempos escolares, formação profissional, e a criação de projetos
que alcancem Os objetivos.

Colocam, também, a proposta de criação de escolas de tempo integral, corn
atividades diversificadas limitação do nümero de alunos por turma, afirmação
da garantia da universaiizaçao do ensino fundamental, autonomia das escolas
no projeto pedagogico e toda a infra-estrutura necessária para a
funcionamento das escolas, corn a garantia de condicoes de trabalho para o
efetivo exercicio profissional de qualidade.

0 ensino médio enfatiza a necessidade da oferta de vagas para
atendimento a dernanda dos egressos do ensino fundamental, corn a
construção e a ampliação de escolas; o reexame das nucleaçoes, feito ate
dezembro de 1998, na Capital, e no interior e urna série de outras questoes
visando a garantia do acesso ea qualidade no atendirnento.

Educação de jovens e adultos, na mesma linha. Enfatizou-se a importância
de se incluir Os estudantes nos programas de assisténcia ao estudante, corn
livros didáticos, merenda, etc.

A educacao especial teve urn lugar particular na discussão do grupo
Realmente, é uma questão complexa. 0 grupo representa uma tendéncia
dorninante para fortalecer a perspectiva de uma educação inclusiva: a
garantia de que Os alunos da educaçao especial estudern, preferencialrnente,
na escola regular. Essa foi a linha básica da proposta do grupo.
Evidentemente, a inclusão das crianças portadoras de necessidades
especiais requer da escola urna infra-estrutura especifica, corn profissionais
capacitados ou que tenham condiçoes de serern forrnados durante a
pracesso para bern atendé-las. As turmas não podern ser numerosas, isso foi
bastante enfatizado. E muito dificil receber rnais de duas ou trés crianças corn
necessidades especiais em turmas regulares. Esse deve ser um criteria a ser
seguido. Enfatizou-se essa questao: inclusão, sirn, mas corn o devido
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acompanhameflto de politicas, de projetos, de recursos financeiroS, de
condicöeS de equipar as escolas para que, realmente, possam acolher as
criancas com necessidades especiaiS. A parceria corn órgãos de saide, de
assisténCia, etc. também foi enfatizada. São essas questôes que foram
discutidaS corn várias nuancas na educacão especial.

Corn relação a educacão indigena, colocaram-se a necessidade da
continuidade da implantacão da educação escolar indigena, que já existe,
corn qualidade, para valorizar e fortalecer a cultura tradicional das diferentes
etnias do Estado; a habilitação do professor e formacão especifica par meio
de cursos de forrnaçãa, a viabilização do ingresso do professor na carreira do
rnagistério, resguardando critérios e métodos especificos.

Enfim, a proposta da educação indigena resguarda a especificidade e a
importãncia dessa atuação na garantia da cultura indIgena e das etnias dos
pavos indigenas mineiros.

Quanta a educação rural, tarnbém se prapöe urna séne de questöeS que
realmente resguardern as direitas de acesso a educacãa da crianca, do jovem
e do adulto do meio rural, enfatizando a oferta dos diferentes niveis de ensino
- fundamental, infantil e media -, a importâncla da preparacão e da formacão
de profissionaiS. etc.

Quanta a educação a distância, you destacar a questão da exigéncia de
credenciamento para a execucão de projetos e a necessidade de formacão
também nessa area.

As anicas questöes que mereceram destaque foram as seguintes:
"278 - Definiçãa de parcerias corn instituicöes de ensino superior, visanda a

formulação de politicas de formação de recursos hurnanos na educaçãa
infantil.

278-A - Definição de parcerias corn instituicôes de ensina superior piiblicas,
visando a formulacãa de politicas de farmacão de profissionais na educacão
infantil". Muito obrigada.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Sra. Vera LUcia Alves Brita,
Coordenadora do Grupo de Trabaiho n° 6.

A Sra. Vera LUcia Alves Brito - Quero saudar a todos as presentes, que
vieram de todos as recantos de Minas, e parabenizar a todos e aos
Deputados Rogéria Correia, Presidente desta Mesa, e Edson Rezende, pela
processo participativo deste serninário e pelo resultada ja consubstanciada
nessa proposta de documento final.

No Grupo n° 6 (curriculos, interdisciplinaridade e ternas transversais), a
ênfase foi que a planejarnenta do curricula leve em conta as crenças e Os

valores implIcitos nas relaçöes sociais, nas rotinas da escola e da sala de
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aula, conduzindo a aluno a urn amplo conhecimento tornando-o critico,
criativo e participatwo. Esse currIculo deve ser adaptado ao projeto politico-
pedagogico da escola - que é a que vai dar a torn do curriculo -, aberto e em
permanente construçao. A ênfase em que haja essa abertura e essa
construço permanente foi muito grande. 0 curriculo aberto também tern a
caracteristica de InterpeIaco entre todas as areas do conhecimento,
garantindo, corn isso. a Interdtsc j pUnaridade o enfoque na génese do
conhecimento a definição de conteüdos significativos para a aluno. Outra
ênfase dada pelo grupo foi quanto ao estabelecimento de diretrizes minirnas e
flexiveis, voltadas para a dominio dos cOdigos de modernidade e
conhecimentos que satisfaçam as necessidades sociais.

Na perspectwa da autonomia escolar, preconizada pef a LOBEN, a escola
deve construir e definir a seu curricula privilegiando a formacao de urn
individuo criativo, ativo e cooperatjvo Que, nesse curriculo, se lute pelo
direito a uma vida digna e que possa ser superada a exclusão social e toda
forma de preconceito

Entre as propostas gerais, muitas se destacaram pela forma da
im plementacao do curriculo; outras, pela lnsercao no projeto politico-
pedagogico de urn curriculo que se preocupe corn temas transversajs. Trata-
se, entáo, da integraqao dos temas transversais, para que a objetivo do
curriculo se concretize possibjlltando a crescimento do cidadâo e a
gfobalizaçao do ensino, por meio da interdiscipljnaridade formando urn elo
para a construçao do conhecimento.

Essa preocupaçao corn Os temas transversais abordou vários itens. desde a
dependéncia quimica, os conte6dos de Filosofia e Sociologia, a Filosofia
desde a pré-escola ate a ensino rnédio, a parceria efetiva corn a comunidade
para a inclusáo de outros assuntos, a inclusâo de educacão para a trânsito e
outros temas que padem ser destacados por este Plenário.

Entre as propostas de irnpternentacao algumas destacam a necessidade do
trabalha continuo de formaçao do profissional para a implementacao de urn
novo tipo de curricula; uma proposta curricular processual, fomentada tanto
pelo Estado como pelos rnunicipios; urna outra proposta, que é a
incorporaco as propostas da Assembléia de cantinuidade do projeto de
curso superior de formaçao de professares, enquanto existir professor sem
forrnaçao superior nas quatro prirneiras series de ensino fundamental: a
criacâo, pelas universidades p6blicas, de cursos de fivel superior para a
formaco de educadores da educaçao básica no campo.

Ha outras propostas de inclusão de grupos disciplinares de pesquisa para
atuar na formaçao continuada do professor; instituicão de professor monitor
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para as conte6dos em que se evidenciar rnais necessidade; preocupacão
maior do educador em trabalhar a curricula, corn a objetivo de aprender a
aprender, preocupando-se rnenos em cumprir a prograrna.

Ha outras reivindicacOes para que as condicöes para a implantacâO do
curricula sejam garantidas; efetivo apoio logIstico, financeiro, de pessoal e
capacitacào par parte dos órgäos p6blicos; provimento de condiçôes basicas
de infra-estrutura da rede fisica; condiçöes materlais, profissionais, recursos
orçamentáriOs e uso de tecnologia; recursas financeiros para aquisicãa de
materials didaticos e técnicos, visando a melhoria da rede escalar; garantia de
recursos financeiros, pedagógicos e humanos para atender ao prajeto politico
da escola.

Outras reivindicacöes, coma a criação de instituiçöes para meihor atender a
alunos portadores de necessidades especials; maior autonamia administrativa
para a escola, possibilitando a emprego desses recursos de acordo corn as
reals necessidades da escola; criaçãa de urn instrumento legal que garanta a
acesso e a permanéncia dos educandos portadores de necessidades
especiais nas escolas, de acordo corn as suas possibilidades e necessidades,
garantida a existência de equipamentos adequados e a formacão de
profissionais especializados para atendirnento a essas criancas.

Entãa, são essas as énfases desse grupo, e a item que jã tern destaque é o
n° 444. Existem duas propastas que nãa são contraditórias, apenas a n° 444
acrescenta, observando-se as orientacôes e exigéncias da legislacão. Muito
obrigada.

0 Sr. Presidente - Os Deputados Edson Rezende e Adelmo Carneiro Leão
tern de se retirar. Passarei a palavra ao Deputado Edson Rezende, para que
possa se justificar.

O Deputado Edson Rezende - Quero somente realçar a Proposta n° 236,
que cria a Conselho Estadual de Educagão. Apresentei uma proposta de
emenda a Constituição, que está em trarnitacãa, ja passou pela Cornissãa
Especial e foi aprovada. E a Praposta de Ernenda a Constituicãa n° 19, que
institui a Conselho Estadual de Educação, mais ou menos nesses moldes, ou
seja, que ele tenha de ser paritario e naa fique coma urn órgão solta, coma
atualmente, mas ligado a estrutura da Secretaria da Educacão.

Para aprovacão dessa proposta de emenda a Constituicão, precisarnas da
mabilização das entidades. Entãa, pessoal do Sind-UTE, mais essa Camissãa
que vai dar continuacão aos trabaihos, depais vacés tern de retamar esta
proposta de emenda a Canstituicão, trabalhando para que ela passa ser
aprovada.

Em segundo lugar, varnos ter de nos retirar, eu e Adelmo temaS urna
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audiência püblica agora. Para variar, é sobre o repasse dos recursos do SUS
Para as acães de sade no Estado de Minas Gerais. Então, voces vêem que
o problema de financiamento não é exciusivo da educacäo, é também da
saüde. Voltaremos mais tarde, após a audiência. Born trabaiho.

o Sr. Presidente - A Sra. Indiana Gomes Ribeiro pediu Para fazer uma
complementaçao. Pediria que fosse rápida, Para iniciarmos a fase dos
destaques.

A Sra. Indiana Gomes Ribeiro - Na pág. 19, a Proposta no 188 foi
destacada, mas está faltando urna palavra: "...sejam feitas par trabalhadores
em educacão do quadra efetivo e por excedentes".

o Sr. Presidente - Obrigado, Indiana. A Aurea também quer fazer uma
modificaçao.

A Sra. Aurea Regina Damasceno - E so uma palavrinha, mas pode gerar
problemas. Proposta n o 256, p0g. 29: "Eleiçao direta, sem concurso, Para
Diretor e Vice-Diretor, corn possibilidade......Substituam a palavra
"possibilidade" por "garantia".

o Sr. Presidente - A Profa Livia também tern urna alteracao a fazer.
A Sra. Livia Maria Fraga Vieira - A Proposta no 266 foi impressa faltando urn

pedaco. P0g. 31: "Fortalecimento da educacao infantil no prirneiro nivel da
educacao bOsica, integrando a politica educacional do Estado de Minas
Gerais, incluindo-a na estrutura organizacional da SEE, corn a mesrno
tratarnento politico e gerencial dos demais niveis de ensino". HO uma outra
pequena modificacao na Proposta no 394, p0g. 42: "Garantia pela SEE de
verbas especiflcas Para manutenção das oficinas pedagOgicas e salas-
recurso Para educacao especial". E so isso.

Apresentação Oral de Pedidos de Destaque e de Novas Propostas
O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - Varnos passar 0 fase de

apresentacOo oral dos pedidos de destaque e de novas propostas.
Nesta fase, a método de trabalho e a seguinte: vamos perguntar se hO

destaque em cada pOgina, item por item. Vou insistir que sejam feitos
destaques relativos a conteOdo. 0 tempo é curto, e as destaques de forma e
de alocação, por exemplo, não devem ser feitos.

As propostas novas, Para serem apresentadas, devem ser subscritas par
25% dos votantes, de acordo corn o Regirnento. Também não iremos fazer
substituiçaes de palavras, rnas de conteCjdo.

Estão presentes de 145 a 150 delegados. Então, são em torno de 37
assinaturas Para propostas novas. Vamos passar aos pedidos de destaque.
Vou anotar todos as destaques, Para que tenhamos nocão de quantoS
teremos, Para que as pessoas avaliern se 6 necessOrio.
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- Procede-se a apresentacão de pedidos de destaque e de novas

propostas.
Votação e Aprovacão do Documento Final, Salvo Destaques

O Sr. Presidente (Deputado Rogérlo Correia) - Vamos colocar em votação a
proposta do documento final, salvo destaques. 0 que sera votado agora é se
hO apoio do PlenOrio 0 proposta de docurnento final, corn excecão dos
destaques, que serão votados separadamente. Os que forem favorOveis a
proposta de documento final, corn excecão dos destaques apresentados
pelas entidades, depois pelos seminOrios no interior e, posteriormente, nos
grupos de trabalho, par favor, levantem a cartão arnarelo. (-Pausa.) Podern
abaixar. Os companheiros contrários ao documento da proposta final, par
favor, levantem a crachO. (-Pausa.) Não hO votos contrOrios. AbstencOes. (-
Pausa.) Não hO abstençOes. EstO, aprovado, par unanimidade, 0 documento
final, salvo destaques.

DiscussOo e Votação dos Destaques e das Novas Propostas
- Procede-se 0 discussão e 0 votaçOo dos destaques e das novas

propostas.
Palavras do Sr. Murilio Hingel

o Sr. Murilio Hingel - Cumprimento, mais urna vez, aqueles que tiveram a
iniciativa de promover este seminário e todos vocês, coma já fiz, pela
excelente participacão e pelo nIvel dos debates. Espero ansiosamente 0
documento final, Para examinar a que tern condiçOes de ser irnplementado
imediatarnente e a que precisarO de lei, de projeto de lei ou de outras acOes
cornplementares.

Gostaria, ainda, de dizer, em consonOncia corn as manifestacOes, que,
desde marco, encontra-se na Assembléia urn projeto de lei do Governo do
Estado, extinguindo as dobras e as aulas facultativas. Então, basta a
Assembléia votar, conforme solicitararn. Amanhã, a "Minas Gerais' publicarO
0 calendOrio Para os procedimentos ligados a escolha de Diretor e de Vice-
Diretor e a ComissOa Central, que coordenarO as trabalhos e algumas outras
informaçoes. Muita obrigado, parabéns 0 Assembléia e a todos vocês. Corn
licença

- 0 documento final aprovado é a seguinte:
SEMINARIO LEG ISLATIVO

Construindo a Poiltica de EducaçOo POblica em Minas Gerais
Bela Horizonte, 18 a 21 de outubro de 1999

Documento Aprovado na PlenOria Final
Mesa da Assembléia Legislativa: Anderson Adauto, Presidente - José

Braga , 1 1-Vice-Presidente - Durval Angelo, 2 1-Vice-Presidente - Dilzon Melo,
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1°-Secretário - Gil Pereira, 2 0-Secret6rio - Antânio Jtlio, Corregedor - Mauri
Torres, Corregedor Substituto.

Educaço e Cidadania
0 momenta critico em que vivemos - marcado pelos elevados indices de

desemprego, pelo aumento da violéncia e da crirninalidade nos centros
urbanos, pela precariedade dos serviços püblicos oferecidos a populaçao,
pela dependéncia excessiva ao capital especulativo externo, pelo
estrangulamento das atividades econômicas e dos programas sociais - impöe
uma inad:ável reflexão sobre a modelo de desenvolvjmento em curso no Pals.

No bojo dessa reflexão, que passa pelo questionamento de decisöes
adotadas em ârnbito federal nos ültimos tempos e pela análise de alternativas
econômicas e polItrcas a cartilha neoliberal, é imprescjndivel a compreensão
de que, quaisquer que sejam as caminhos a serern traçados para a Pals, eles
devem ser fruto das demandas e das necessidades da maioria da população.

Para que alcancernos tal estado de administracao democrática, é preciso
ampliar a consciência coletiva de nossos problemas, de nossas
potencialidades de nossas direitos e deveres, as quais devemos prezar e
cultivar, cotidianamente nas relacoes sociais. Em outras palavras é
fundamental, para avancarmos em direçao a sociedade e ao pals cam que
sonhamos, a exercicio pleno da cidadania. E cidadania não se constrói num
passe de rnágica. E resultado de urn processo continua de aprendizagem,
que depende, em grande parte, de urn born sisterna educacional.

Foi corn essa convicçao que a Assembléia Legislativa decidiu promover, em
parceria corn as mais diversas instituicoes ligadas ao tema, a Seminário
Legislativo "Construindo a Politica de Educaçao Püblica em Minas Gerais",
cujo resultado está expresso no conjunto das proposiçoes contidas nesta
publicaçao. Elas refletern a experiéncja, a visao crItica e as anseios de
profissionais da educaçao de todas as regiöes do Estado, constituindo
nestimávej contribuição para a aperfeiçoamento do ensino püblico, seja coma
diagnostico parmenarizada do setor, seja coma subsIdio para açöes
egislativas e executivas.

Agradecernos a tadas as pessoas e instituiçöes que contribuiram para a
realizaçào do Serninário, reafirmando a certeza de que as princIpios que a
sustentaram - as do debate, da igualdade de oportunidades e da prevaléncia
da vontade da maioria - são indispens6veis a construçao de uma saciedade
mais livre e mais justa.

Deputado Anderson Adauto, Fresidente da Assembléja Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

GRUPO
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FINANCIAMENTO DA EDUCAçAO

Avaliaçãa e acompanharnento da aplicaçãa de recursos na manutenção e
no desenvolvimenta no do ensina; Fundef; aplicacãa do art. 212 da
Constituicãa; custo par aluno em Minas; a quota estadual do salária-educacãa
e sua distribuição entre as Estados e as municIpias; ensino infantil; ensino
media

1 - Major transparéncia corn relação ao conjunta dos recursos destinados a
Educaçãa, nos nIveis estadual e municipal, comprovanda-se, perante toda a
comunidade escolar, sua origem e aplicacãa, par meia da divulgacão de
demanstrativas, aos quais tenham acesso as Conselhas de Educaçãa, as
Conseihos de Acompanhamenta e Controle Social do Fundef e a sociedade
civil.

2 - Aumento do percentual do FIB destinado a educacãa para, no minima,
10%.

3 - Ampliaçãa do debate sabre a financiamenta no Plano Nacianal de
Educaçãa junta a sociedade civil, corn a participacãa efetiva dos educadores.

4 - Garantia do efetiva repasse de recursos do Fundef, par nUmero de
matriculas do ensino fundamental do Estado e dos municipias, dentro do
prazo prevista em lei, assegurada a devolucão, pelas Poderes Executivos em
questãa, do valor carrespondente aos recursos repassadas a maior, em caso
de alteração do referido quantitativo.

5 - Garantia de aplicação das sançôes previstas em leis para as casos de
não-cumprimentO, pelos Executivas Federal e Estadual, dos repasses de
recursos a conta do Fundef, alcançanda tambérn a Executiva municipal, no
tocante a aplicacão dos referidas recursos.

6 - Exigéncia de que as prestaçöes de contas da aplicacãa dos recursos do
Fundef e da rnanutenção e desenvalvimento do ensino sejam encaminhadas
ao Tribunal de Contas, pela Executiva, obrigatoriamente precedidas de
parecer obrigatória dos Canselhas de Acompanhamento e Controle Social do
Fundef, fortalecenda-se a atuacão da comunidade, havenda, inclusive, a
divulgacão desses pareceres, bern coma dos demanstrativos das receitas e
despesas efetuadas pelas Poderes Executivas estadual e municipais.

7 - Garantia do cumprimenta do disposta na Lei n° 9.424 de 1996, cam
relação a obrigatoriedade de prestaçãa de contas trimestrais aos Conselhas
de Acompanhamenta e Controle Social do Fundef, para emissãa de parecer e
tomada de medidas necessárias, previstaS na mesma lei.

8 - Fiscalizaçãa em relaçãa ao repasse de recursos do Fundef e maior
acompanhamento da prestacãa de cantas pelo Canseiha Municipal de
Educaçãa e pela Conseiha de Acompanhamento e Controle Social do Fundef.
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9 - Fortalecimento e legitimaçao da representaçao democratizada dos

diversos setores da socredade civil nos Conseihos de Educaçao e de
Acorn panharnento e Controle Social do Fundef, previstos na Lei no 9.424 de
1996, garantindo-se nestes tltimos, 51% de representacao para o setor da
educaçâo.

10 - Garantia de urn representante do Sind/UTE e de outras entidades de
classe representativas do magisterio no Conselho de Acornpanhamento e
Controle Social do Fundef em cada municipio de Minas Gerais.

11 - Jnclusão, no Regirnento Interno do Conselho de Acompanharnento e
Controle Social do Fundef, do princIpio da autonomja, resguardada a não-
interferêncja do Executivo em seu funcionamento

12 - Realrzaçao pelos municIpios e pelo governo estadual, de ampla
campanha de divulgaço e informagao sobre o Fundef e os Conseihos de
Fiscalizacao corn a particrpaçâo da categoria dos servidores da Educaçao.

13 - !mplementacao de prograrna de capacitaçao sobre a execuçao da
despesa e da receita orcamentaria ou similar para Os conselheiros,resguardandose sua permanente atualizaco.

14 - Oferecimento de curso de capacitaçäo para conselheiros e gestores do
Fundef.

15 - Acesso ao Siafi - Sistema Integrado Administrahvo Financeiro, em
órgao püblrco, para os conselhejros

16 - Criacao de grupo de estudo e controle de verbas de Educaço,
cornposto por representantes de organizacoes sociais e por trabalhadores,
além de membros do Executivo, do Legislativo e do Judiciário.

17 - Publicaçao, em jornais de major circuIaço nos municipios e em
págrna da Internet, da prestaçáo de contas da aplicacao de recursos do
Fundef pelo municipio.

18 - Divulgaçao, nas contas de água e luz, da verba do Fundef recebida
pelo municipio.

19 Garantia de que o recurso do Fundef entre no Estado e no Municlpio
como receita e sara como despesa, acabando corn a duplicidade na forma de
entrada e saida de verbas püblicas.

20 - Garantra de cumprimento do dispositivo legal (Lei 9.452 de 1997) que
obriga os municipros a notificarem o valor repassado do Fundef.

21 - Revogaço do Decreto Estadual n o 39.475, que possibilita a
transferèncja de verbas do Fundef para uma conta ünica do Estado.

22 - Criacao de mecanismos para coibir convénios "fantasmas" de
prefeituras corn entidades privadas "de fachada", assegurando o cumprimento
da lei do Fundef.
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23 - Criação de dispositivo legal que garanta, em qualquer negociacão

relativa ao ICMS, a reserva dos recursos financeiros destinados ao Fundef.
24 - Discussâo, em nlvel nacional, e criação pelo Congresso Nacional de

mecanismos que garantam recursos para o Fundef, caso a Reforma
Tributária venha a extinguir o ICMS e outros impostos que compöem esse
Fundo.

25 - lnstituição de mecanismos garantidores do cumprimentO do dispositivo
legal que estabelece o dia 30 de abril de cada ano para a divulgacão do valor
mInimo de referéncia do per capita aluno/ano, do Fundef, para o ano
seguinte.

26 - Cumprimento do art. 6° da Lei no 9.424 de 1996, o qual prevé a
inclusáo da previsão de novas matriculas no cálculo de recursos do Fundef.

27 - Cumprimento, na integra, do art. 2° da Lei no 9.424/96, que prevê a
diferenciacão do valor per capita do Fundef para regiOes urbanas e rurais e
para diferentes modalidades e niveis de ensino.

28 - Encaminhamento de gestôes pelo Estado de Minas Gerais, para que a
definiçao do valor per capita nào mais seja feita pelo Executivo Federal, mas
sim pelo Conselho Nacional do Fundef.

29 - Uniformizacão das orientacöes emanadas dos Tribunais de Contas
referentes a prestacão de contas dos recursos do Fundef.

30— Revisão do custo-aluno, previsto na Lei no 9.424 de 1996.
31 - Democratizacão da escoiha de conselheiros do Tribunal de Contas.
32 - Combate intransigente a sonegacãO, a reniincia fiscal e as isençães

fiscais, para se alcancar a plena capacidade de arrecadação da carga
tributária.

33 - lnversão da lógica de restriçâo aos direitos sociais universals, em
especial das criancas, jovens e adultos, cuja demanda educacional vem
sendo reprimida pelas restriçães de recursos orçamentáriOs.

34 - Ampliacáo da discussão sobre a criação do Fundo Nacional da
Educação Básica - Fundeb.

35 - Criaçâo do Fundeb, com vistas a ampliação dos recursos para a
educacâo básica piblica, mediante definicão do custo-aluno-qualidade.

36 - Alteração do § 3 1 do art. 212 da ConstituiçãO Federal, substituindo-Se a
expressão "ensino obrigatório" por "ensino básico".

37 - Levantamento, por meio de recenseamento escolar, da demanda da
educaçâo infantil, do ensino fundamental e médro, da educação de jovens e
adultos, e da educação especial, divulgando-se amplamente o periodo e os
resultados do recenseamento.

38 - Previsão de novas vagas no ensino médio - que hoje toma por base
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somente Os concluintes da 8a série - considerando também a dernanda
apurada pelo recensearnento escolar da educação básica.

39 - Mais investimentos na educaçao das cnanças ate 6 anos.
40 - Unificaçao e controie da gestão dos recursos a plicados a educaçao

infantil, hoje pulvenzados nas areas da saüde, assisténcia social, educaçao e
outras da pal itica social.

41 - Elaboraçao de urn amplo programa de formaçao e qualificaçao para as
trabalhadores da educaçao infantil.

42 - Garantia de oferecimento de formação continuada e em serviço dos
profissionajs do ensino médio.

43 - Oferecimento, corn eqüidade, de cursos de capacitaçao para todos Os
profissionais da educaçao.

44 - Estabelecimento de convênio que garanta a ensino médlo nas areas
urbana e rural.

45 - Construçâo de escolas de ensino media.
46 - Extensáo da merenda escolar ao ensino media, sem diminuir a valor

per capita/aluno.
47 - Alteração da Lei no 8.913, de 1217/94. que dispoe sabre a

municipalizaçao da merenda escolar, e extensão da merenda a educaçao
infantil e ac, ensino médio.

48 - Garantia de fontes de financiamento para a educaçâo de jovens e
adultos.

49 - Revisão do veto presidencial a inclusão das matriculas de javens e
adultos no ensino fundamental para efeito de repasse do Fundef na Lei no
9424 de 1996.

50 - Divulgaçao da formula de cálculo da QESE e do percentual a ser
repassado.

51 - Manutençao do salário-educaçao e garantia de seu repasse aos
municipios.

52 - Repasse efetivo das verbas do salario-educaçao, para além da quota
estadual, para as escolas.

53 - Redistribuiçao, entre os municipios, da quota do salOrio-educaçOo -
QESE - destinada ao Estado.

54 —Aprovaçao, pela Assembléia Legislativa, do substitutivo apresentado
pela Deputada Maria Tereza Lara ao projeto de lei que trata da QESE.

55 - Repasse 0 escola de verbas suficientes para suprir suas necessidades
bOsicas, e n0o apenas para pagar Ogua e luz.

56 - Efetivaçao do financiamento as escolas corn caixa escolar, mediante
repasses diretos, em tempo hObii, que garantam Os prajetas e demandas
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contidos no POE por elas elaborado, em respeito as suas particularidades e 0
gestão democrática.

57 - Garantia, no Piano Estadual de EducaçOo, de recursos para suprir as
gastos corn transporte escolar de alunas matriculados nas redes estadual e
municipal.

58 - ConcessOo de vale-transporte aos alunos que utilizam coletivo para a
acesso a escola.

59 - Criação do Fundo do Trabalhador da EducacOo, abrangendo todos as
segmentos desta classe, corn aplicacOo dos recursos desse Fundo na
formação global do trabalhador.

60 - PriarizaçOo da educacOo no Orçamento Participativa do Estado e dos
Municipios.

61 - ImpiementacãO das decisöes do Orçamento Participativo pela
Executivo, corn a ajuda do Legislativo.

62 - Destinacão de verbas, no Orçarnento POblico, para as escolas
pOblicas, a serem geridas diretamente por elas.

63 - AvaliaçOo e redimensioflamento do percentual a ser gasto em
educaçOo na proposta de orçamento estadual, corn vistas a garantir uma
educação de qualidade.

64 - MoçOo do SeminOrio de apaia a açOo da ComissOa Nacional de
Educação, que pleiteia junta ao TCU a aurnento do valor real do custo- aluno
do Fundef.

pOdio a PEC que pretende diminuir a65 - Moção do SeminOrio de re 
percentual de investimentos em educacOo.

66 - RepOdia a pal itica econOmica do governa federal.
67 - Pressão junta aos deputados para repudiarem a lei do FEF.

Grupo II
AVALIAcAO DAS REFORMAS EDUCACIONAIS EM MINAS GERAIS
MunicipalizacãO - NucleaçOo - SupletivizacãO - Projetos: Travessia,

Acertando a Passa, A Caminho da Cidadania, Ensina Media
MunicipalizacãO

68 - Suspensão do processo de municipalizacOo, corn revisOo das
municipalizacöeS já efetivadas, buscando a respeita as peculiaridades as
necessidades e as possibilidades dos municIpios: a garantia dos direitos dos
funcionárias envolvidos; a democrOtica participacOa da comunidade escalar; a
clareza nas atribuiçOes do Estado e do rnunicipio. Anulação das realizadas
cam prejuizo para a comunidade escolar, retomando-se a pracesso samente
após a garantia das condicOes anteriares.

Aceleracão da aprendizagem
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69 - Extinçao dos Projetos "Acertando o Passo" e "A Caminho da

Cidadania" porque esses projetos näo atendem as necessidades nem
qualificarn os alunos.

70 - Criaçao urgente de forum especifico para elaboraçao de parâmetros e
diretrizes para a politica de Educaçao de Jovens e Adultos.

Autonomia pedagogica, administratjva e financeira
71 - Autonomia administrativa, pedagOgica e financeira para a comunidade

escolar criar e desenvolver projetos pedagOgicos, de acordo corn suas
necessidades, uma vez que os projetos que ai estão são verticals, inviáveis,
teOricos e não tern atendido as expectativas dos alunos e professores.

Ensino Médio
72 - Garantia de ensino médio ern condiçoes favoráveis ao seu born

funcionamento (sala ambiente, laborat6rios equipados, bibliotecas, etc.) em
escolas pObircas municipais e estaduais, na Capital e no interior, inclusive no
meio rural, corn garantia de repasse de recursos pelo governo.

73 - Criaçao de urn fOrum para proceder ampla discussOo sobre o ensino
médio profissionajizante

74 - Autorizaqao para funcionamento do ensino media nos municipios onde
ele nOo esteja funcionando,

75 - Reabertui-a dos cursos de ensino médlo nas escolas onde já eram
oferecidos.

76 - Descentralizaçao do ensino médlo, através reexame das nucleacOes
de escolas feitas ate dezembro de 1998, principalrnente nas cidades do
interior, onde as alunos ficaram sem opçOo de escolha, contrariando a art. 50
da Constituiçao Federal, além da dificuldade de locornoçao e transporte,
tolhendo o acesso 0 escola daqueles que trabaiham ou residern na zona rural.

77 - Transformacao dos cursos itinerantes de ensino médio em cursos
regulares.

Aperfeiçoa m ento
78 - lrnplantaçao do curso de magisterio, em nivel médlo, em pOlos

regionais, distribuldos democraticarnente em todo o Estado.
79 - Liberaçao do professor e especialista, corn remuneração, para fazer

pOs-graduaçOo e mestrado.
80 - Capacitaçoo intensiva dos trabalhadores ern educaçOo para que

incorporem recursos inforrnOticos e de multirnIdia no processo ensino-
aprendizagem.

81 - Jornada de 40 horas semanais para o professor do ensino fundamental
e media, sendo 25 horas para o trabaiho em sala de aula e 15 horas para
estudo, planejarnento e implementaçao do projeto Politico-pedagOgico da
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escola.
82 - Recursos para capacitacOo dos profissionais do Cesu.
83 - RegulamentacOo do periodo sabOtico, já previsto na Lei n° 7.109, de

1977.
84 - Malores subsidios para professores e alunos que trabalham em

projetos educacionais.
85 - Estabelecirnento de parceria, por regiOo, entre Estado e instituiçOes de

ensino superior federais, estaduals e particulares para formação de docentes,
visando a atender as necessidades regionais e locals para possibilitar ao
profissional de educacOo urn meihor desempenho de sua atividade
pedagógica.

86 - DestinacOo de verba especifica para capacitacOo do pessoal em favor
do projeto politico-pedagOgico da escola.

87 - Oferecirnento dos cursos de capacitacão em urn Onico mOdulo, para
meihor aproveitarnento dos participantes e meihor organizacão das escolas e
direito de substituto para as professores que se afastarem para freqüentar
esses cursos.

88 - CapacitacOo continuada para as profissionais da educacOo,
respeitando a periodo de férias previsto em lei.

89 - Continuidade do Procap, corn mudancas na sua operacionalizacOo,
agraciando a ensino especial corn conteOdos especificos e necessOrlos.

90 - Divulgação da forma de utilização dos recursos do Fundef aplicados na
valorização do professor.

AdjuncOo
91 - Garantia aos professores e funcionOrios em adjuncOo do direito de

permanecerem na rnesrna funcOo no rnesrno municlpio para a qual prestaram
concurso.

92 - Garantia aos professores em adjuncão da possibilidade de habilitacão
emergencial, tendo seus direitos resguardados.

93 - Criação de lei que faculte ao funcionOria estadual em adjuncão a direita
de opcão de carga horOria e rede de ensino, municipal ou estadual, bern
coma nivel de atuacão.

94 - Garantia, ao profissional em adjuncão em escola municipalizada, do
direito de permanecer na escola rnunicipalizada, sendo-Ihe garantido a direito
a progressão na carreira e as vantagens oriundas de seu cargo efetivo ate a
aposentadoria.

Gerais
95 - Ampliacao, nas escolas, do debate sabre progressão de alunos,

organizacão do tempo escolar e ensino profissionalizante.
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96 - Estabelecimento de estratégias para incrementar os debates, de forma

a levar as escolas, Os profissionais e a comunidade a compreender Os novas
paradrgmas de organizaçao escolar. Essa organizaço acarretará,
seguramente, a compreensão de novas relaçoes no processo ensino-
aprendizagem

97 - Criaçao de cursos de capacitação e aperfeicoamento para os demais
funcionários da escola, especificos as suas funçoes.

98 - Atnbuicäo ao Estado do transporte dos alunos enquanto vigorar o
processo de nucleação.

99 - Extinçao das nucleaçôes.
100 - Aproveitamento dos prédios da nucleaçao para funcionamento de

outras atividades de interesse da educaçao piblica.
101 - Cumprimento das normas e regulamentaçoes estabelecidas nos

convénios já firmados entre Prefeituras e o Estado.
102 - Extinçáo das classes multissehadas em todos as niveis de ensino,

em toda a rede püblica.
103— lnciusäo de profissionais multidisciplinares, por meio de parceria entre

as Secretarias da Educaçao e da Saüde para atuarem em escolas.
104 - Estabelecimento de parcerias entre as governos federal, estadual e

as municIpios, visando a criaçào de estrutura para acompanhamento e
fiscaiizaçao dos dados estatisticos da demanda, evitando distorçoes e
desvios.

105 - Obrigatoriedade de utiiização dos equipamentos de informatica já
existentes nas escolas, para desenvolvimento da proposta curricular.

106 - Garantia do supervisor pedagOgico e do orientador educacional em
todas as escolas estaduais, para todas os niveis e modalidades de ensino,
observando o máximo de dez turmas para o supervisor, independenternente
do ni.imero de alunos da escola.

107 - Garantia de observância do direito da criança de frequentar escolas
próximas a sua residéncia, coma prevé a Estatuto da Criança e do
Adolescente.

108 - Crraçao de material didático e paradidático especifico para Educaçao
de Jovens e Adultos-EJA, Ensino Semi Indireto - fundamental e médio.

109— lnformatizacao dos serviços de secretaria e biblioteca.
110 - Participaçao efetiva nos espaços de eiaboraçao, decisâo e avaiiaçâo

das poT Iticas educacionais.
111 - Garantia do respeito ao limite máximo de alunos par turma.
112 - Criaçao de condiçoes, para que as escolas possam manter as

professores-recuperadores , visando eliminar a promoçao automática e a
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aceleramento do aprendizado, que é ineficaz.
113 - Estabelecimento de parcerias efetivas entre municipias e Estado para

reformas e construcãO de prédios.
114 - Estudo da impossibilidade de coabitação, no mesmo prédlo, de redes

estaduais e municipaiS.
115 - lmplantacãO de salas recurso nas escolas pUblicas inclusivas para

alunos portadores de necessidades especiais, asseguranda-Ihes qualidade e
concretividade nos atend imentos necessárias.

116 - Garantia, nos projetos de reformas educacionais a serem
impiementadoS em Minas Gerais, do respeito ao.princIpio da diversidade dos
aiunos.

117 - Continuidade e avaiiacão dos 	 projetos 	 pedagógicos,
independentemeflte das mudanças de gaverno, em todos Os niveis e

modalidade de ensino.
118 - Ampliacão do periodo do ensino fundamental para nave anos, corn o

ingresso do aluno a partir de seis anos de idade.
119 - Avaliaçáo dos projetos em andamento, tendo em vista o seu objetiva

no projeto politico-educacional do Estado e a sua necessidade para a
sociedade.

GRUPO Ill
VALORIZAcAC DO TRABALHADOR EM EDUCAcAO

Salário, Piano de Carreira, FormaçãO Permanente e Continua do Trabalhador
em Educação
Quadro Unico

120 - lnstituição e implementacäo do Quadro Unico para todos Os

trabaihadores em educaçâo, tendo como principio a sua valorização e a
permanente requahficacão, corn definição dos pisos salariais, das funçöes,
progressão continua e correcão conforme o indice de reajuste previsto nas
negociacôes entre os representantes da categoria corn o governo.

Piano de Carreira
121 - Garantia da valorizaçao profissional dos trabalhadores da educação,

através da instituicãa de critérios objetivos de adoção de urn corpo
profissional permanente e efetivo; adoçao da habilitação; rnelhores condiçöes
de trabaiho; progressão na carreira (vertical-horizontal-funCion ai ) avaiiação
de desempenho e tempo de serviço; formaçäo permanente e continuada;
licença remunerada para aperfeicoarnentO do educador; melhor rernuneracãO
dos trabalhadores em educação (rnagistéria e administratiVa).

122 - AprovacãO de piano de carreira Unico para ativos e inativos,
elaborado após discussão entre as comunidades escolares, valorizando a
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qualidade de ensino, a avaliaçao de desempenho, o aperfeicoarnento e a
quaiiflcaçao profissional, a pesquisa e pubiicaçöes, conforme negociacoes
entre as representantes da categoha e a governo.

123 - Carreira corn percentuais fixos entre Os diferentes nveis.
124 - Divuigaçao ampla da proposta do piano de carreira do governo antes

da votaçao na Assembléia Legislativa.
125 - Priorizaçao, pela Assernbléia Legislativa, das votaçöes referentes ao

piano de carreira do trabaihador em educaçao para sua agiiizaçao e
apiicaço.

126 - Garantia no piano de carreira de tempo pedagôgico para
trabaihadores em educaçao, remunerado, destinado a elaboraçao e ao
desenvoivirnento do plano-projeto pal Itico-pedagogicoadrninjr8j 0 daunidade escolar.

127 - lnstituiçao e impiementacao do piano de carreira corn irredutibilidade
da remuneracao atuai.

128 - Previsão no piano de carreira, das questöes relativas a saUde do
trabaihador e seu efetivo atendimento assim como sua vinculaçao ao
IFSEMG.

129 - Direito ao biênio para a especialista em educaçao.
130 - Garantia ao profissionai habiHtado do direito de receber Segundo sua

habihtaçao, corn promocâo automátjca.
131 - Garantia de percepçao de vencimentos de acordo corn a grau de

escolandade e titulacão.
132— Cumprirnento de todos as direitos adquiridos peia categoria.
133 - Pagamento do adicional noturno para todos Os trabaihadores em

educaçao, conforme preceito canstitucional.
134 - Vale-transporte para todos os trabaihadores em educaçao.
135 - Garantia ao trabaihador da educaçao de continuidade de percepçao

de vencimentos e vantagens integrals durante Os periodos de afastarnento
por iicença médica, licença para acampanhar tratarnento de saUde de pessoa
da farnUia ou cursos de aperfeicoamento ou quaiificaçao profissionai.

136 - Garantia da exigéncia de habilitaçao adequada para a exercicio do
magisterfo.

137 - Criaçao do cargo de vigia, corn abertura de concurso ptbiico e
imediata contratacao, para segurança do pessoal, dos aiunos e da escola
como urn todo.

138 - Efetivaçao das rernoçoes e nomeaçoes durante o periodo de férias
escalares, para não prejudicar a processo pedagogico da escoia.

139 - Garantia ao profissional de educaçao do Quadro Permanente de
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retarno ao magistéria.
Piso Salarial. Vencimentos, etc.

140 - Adoçäo de uma poiltica salariai para toda a categoria das redes
püblicas de ensina, estabelecendo-Se a piso sa!ariai conforme indice do
DIEESE.

141 - Aphcacão da Constituicão no artigo que se refere a remuneracãa dos
trabaihadores em educacão corn base nos indices de outubro de 1986.

142 - lncorparacãO de abono salarial.
143 - Pagamenta dos vencirnentos, coma previsto na Constituiçào Federal,

ate a quinto dia ttii do més subseqUente ao trabaihado.
144 - Assegurar reajuste salarial para as trabaihadores em educacão

quando a inflagão alcancar 5%, de acordo corn a Indice do DIEESE.
Saüde do Trabalhador

145 - Credenciarnento de hospitais e IaboratóriOS do interior para
atendimento de internacào e demais serviços, sem burocracia, urna vez que a
servidor, ao se deslocar de seu municipio para a Capital ou cidade próxima,
onera a orçamento familiar.

146— Infra-estrutura médico-hospitalar de qualidade, corn a disponibihzacãO
de serviços de transpiante e a implantacão de bancos de doaçào de Orgãos
para atender as regiôes, corn credenciarnento de medicos especialistas em
tad as as areas.

147 - Democratizaçãa da gestão do IPSEMG.
148 - Atendimento medico, odontológicO e exames medicos do trabalhadar

em educacao garantidos integralmente pela contribuicão ao IPSEMG.
149 - Aposentadoria especial para os trabaihadoreS em educação

acometidos par daencas diversas, para que a quadra funcianal da escala não
seja prejudicado.

150 - Cumprimeflto pelo Estado, da legislagáo referente a doenças
prafissianais dos trabalhadores em educação, e garantia de tratamento sern
perda salarial.

151 - Criaçao, pela IPSEMG, de urn serviço de reabilitação para as
trabaihadores atingidas par doenças profissionais, cam profissianaiS
habilitadas para a exercicio da profissão.

152 - Criação de lei que regularnente o disposto na ConstituicâO Federal
sabre a direita do homern de ser considerado dependente da esposa
funcionária pUbiica.

Substituicöes Ternporárias
153 - Designacão para a substituicãa dos servidoreS do Quadra Especial

(auxiliares de serviços gerais, auxiliares de secretaria e secretária),
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especialistas de educação, professor de uso da biblioteca e vice-diretor,
Independenternente do periodo da Iicença e em casos de férias-prêmio.

154 - Garantia de que as substituicöes temporárias (licencas médicas.
capacitacao e aper-feiçoamento profissional) sejam feitas por trabaihadores
em educacao

Aposentadorja
155 - Garantia da igualdade de direitos, corn relação a Previdêncja

substituicoes temporárias e aposentadoria a todos Os trabalhadores daeducaçao.
Jornada de Ira balho, Carga Horária

156— Firn das aulas facultativas e das dobras de turno.
157 - Concurso pübiico para o magistério, corn nomeacão imediata.

Formação Profissional Qualificaçao, Perfeicoarnento
158 - Valorizacao do magisterio, criando-se mecanjsmos de proteção a

categona dos professores e exigindo-se de profissionais de outras areas
curricuto mInimo contendo conhecjmentos pedagogicos para que possam
lecionar.

159 - Adocao de mecanismos que permitam repensar a formaçao inicial, a
permanente e a continuada do professor a partir da análise das práticas
atuais.

160 - Garantia de cursos de formaçao e capacitaçao profissional de
qualidade para as trabaihadores em educaçao, descentrafizando Os cursos
oferecidos pelas universjdades estaduajs e federais.

161 - Cursos de formaçao permanente e continuada para qualificaçao dos
trabalhadores em educaçao corn reconhecjmento por meio de acesso
horizontal ou vertical na profissão.

162 - Disponibifzacâo de professor para usa da biblioteca para a educaçao
básica.

163 - Elaboracao de projeto de lei au emenda para que o Estado seja
abrigado a oferecer gratuitaniente nos recessos e férias escofares, em
caráter ernergencial cursos de Iicenciatura plena em todas as areas de
conhecimento para todos as trabalhadores em educaçao.

164 - Elaboracao de propostas eficazes para garantir o curnprimento do
previsto nas Disposicoes TransjtOrjas da Lei Federal n° 9.394 de 1996 em
relação a capacitacao do professor.

165 - Exigencia de que, na formaçao inicial, sejam consideradas as
condicöes para urn trabalho critico sobre o saber e as práticas pedagOgicas,
alérn da formaçao académica-profissional necessária, que supere a existéncia
do grande contingente de profissionais não habilitados sujeitos a urn contrato
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precário de trabalho.
166 - Financiamento de cursos de graduacão para professores em

exerciclo que sá tern a curso de magistério em five! médio.
167 - Transformacäo das Escolas Normais em Institutos Superiores de

Educacao, para garantir o ensino normal superior, em escolas de cidades-
polo que apresentern condiçOes técnicas para tal.

168 - RevalarizaçOa e reformulaçâo estrutural dos cursos de nIvel médio e
superior de formaçãa de professores, visando preparar profissionais para
trabaihar na Educaçãa Infantil e Educacão Fundamental.

169 - Imediata reestruturacão das Escolas Normais, corn garantia de
cursos de capacitacäo de recursos humanos para a exercicio profissional do
magistério, incluindo-se a aproveitamento de estudos já realizados.

170 - Formacãa bOsica e profissionalizacäo (ensina fundamental e media)
para a exercicio da profissão para todos as trabaihadores em educaç.âo,
inclusive para a apaio técnica administrativa.

171 - Formaçãa continua do professor em funçâa do projeta pedagógico da
escola, permitindo a articulação dos prajetos individuals corn a coletivo.

172 - Garantia ao professor do direito de afastar-se do trabalho para cursos
de aperfeicoamenta, especialmente de pos-graduacão, em universidades
pOblicas ou particulares.

173 - Garantia de condiçOes para o aperfeiçoamento profissional, corn
liberdade de escoiha da area de especial izacao, reconhecimenta na carreira e
incentivo a pesquisa, publicacOes e producao de material pedagógica
configurados em: a) criaçäo do tempo pedagógico do trabaihador em
educação, garantido na jornada de trabalho; b) licença remunerada para
aperfeiçaamento profissional; c) privilégio da escola como espaco de
formaçãa permanente e continua, instituindo-se a tempo coletivo de duas
horas, par meio de quadra de escola que contemple a organizacãa coletiva
dos trabalhadares coma urn espaco de produçaa do conhecimenta,
aperfeiçoamento profissional, troca de experiências, construçOo de novas
pracessos de aprendizagem, estudo de leis trabalhistas sindicais e avaliacão
do processa pedagógico escolar.

174 - Habilitaçãa dos professares em nivel de ensina media em formacãa
superior, preconizada pela LDB, par meio de parceria entre as gavernas
federal, estadual e municipal.

175 - Implantacão de uma politica de formaçáo permanente e continuada
que tenha a formaçãa critico-reflexiva coma concepçOa e que contemple as
discussOes das questöes didatico-pedagOgicaS, as referentes a carreira,
considerando a local de trabalho coma locus privilegiado dessa farmacão,
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contemplando as exigências da meihoria da qualidade do ensino.

176 - implementaçao de projetos de capacitação compativeis corn a
realidade de cada regiäo.

177 - Garantia de quaiificaçao profissional, por meio de cursos
reconhecidos peia Secretaria da Educaçao, corn vantagens na carreira,
rnesmo que nao sejam oferecidos pelo sisterna.

178 - Incentivo financerro aos trabaihadores em educaçao para Os cursos
de capacitação e aperfeicoamento.

179 - Apresentaço de projetos institucionais do poder püblico corn major
antecedéncia, para que sejam mais bern preparados e tenharn major eficácia.

180 - Estabelecirnento de parcerias corn outras instituiçöes de formaçao
académica, sindical e outros segmentos da sociedade civil.

181 - Informatizaçao das Secretarias Municipais e Estaduais da Educaçao
e cursos de capacitaçao das equipes dirigentes.

182 - Liberaçao de delegados eleitos para atividades sindicais, como
reuniães plenárias, conferéncias, seminários e congressos.

Avaiiaçao de Desempenho
183 - Avahaçao de desempenho diagnostica e processual, devendo ser

continua e dialágica, promovida para crescimento profissionai, sem caráter
punitivo ou de critério de seieçäo na designaçâo, norteada pelo piano ou
projeto poiitico-pedagogjco da escoia e eiaborada corn a participaçâo ativa do
profissional avaliado.

ingresso na Carreira
184 - Realizaçao de concursos pblicos periódicos, após o preenchimento

das vagas disponiveis para todos Os segmentos que compöem 0 Quadro
Unico da Educaçao, corn divuigaçâo antecipada do nUmero de vagas reals
disponiveis e nomeaçao imediata dos concursados.

185 - ingresso na carreira sornente por concurso pibhco de provas e
titulos; que os concursos sejam frequentes, corn nomeação imediata.

186 - Imediata nomeaçao dos professores P1-A aprovados no concurso de
1996 e de todos os concursados P3 que esto trabaihando como designados.

187 - Soluçao imediata para Os trabaihadores em educação que estejam
em adjunçâo.

188 - Aumento de vagas de especiahstas, para permitir que estejam
presentes em todas as escolas.

189 - Ampliação do quadro de escola, de acordo corn as necessidades.
Outros Temas

190 - Revogação do dispositivo legal que exige a apresentaço de registro
do MEC para concessão de progressão na carreira, já que este não tern
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vaiidade.
191 - Revisão do quadro por concurso das secretariaS püblicas de

educacäo, superintefldêflcias, autarquias e demais instàncias, visando sua
adequacão a urn quadro de funcionárioS previamente estabelecido,
observada, ainda, a qualificacão para a função.

GRUPO IV
GESTAO DEMOCRATICA

192 - Major ênfase para a autonomia financeira corn esciarecimentoS mais
concretos na area de prestacãO de contas, gastos, etc. dando direito a urn
profissionai em financas para cada escola - o Tesoureiro Escolar previsto na
Lei Estadual 9381/86.

Conseihos de Educacão
193 - Criacão ou reformulacãO do Conselho Estadual de Educacão, de

Conseihos Municipais ou Conseihos Regionais, observandO os seguinteS
critérios:

Composicão
- 50% de usuários eleitos em forum proprio entre membros de associacOeS

de moradores, de pais e mestres, de pais de alunos, grêmios estudantiS e
colegiados escolares, instituiçOes que atuarn na area da protecão a criança e
ao adolescente;

- 50% de gestores do sistema eleitos em forum próprio de cada uma dos
segmentoS: universidades pi:ibiicas e privadas, sindicato e trabaihadoreS da
rede pi:ibhca e privada, prestadores de serviçoS de natureza educacioflal
(escolas livres, experiênciaS populareS de educacão, entidades que
desenvoivem açOes de promo(Ao técnico-profissiOnal), urn representante da
Undime, além de representante do CNE, a fim de assegurar a integracãO das
respectivas responsabilidades;

- o Conseiho Estadual ou Municipal de Educacão contarO, ainda, como
instOncia de consulta e de articulacão corn a sociedade, corn forum estadual
em defesa da escola pOblica.

NomeacáO
Os membros do Conseiho Estadual de EducacãO serão norneados pelo

governador, em consonância corn o disposto no item sobre composlcãO, para
mandato de quatro anos, vedada a reconducão irnediata, cessando, a cada
dois anos, o mandato de metade dos conseiheiros.

Competêflcia
a) formular e coordenar as poilticas estadual e municipal de educaçãO,

articulando-as corn as polIticas pOblicas de outras areas;
b) interpretar a legislac5o de diretrizes e bases da educacão nacional,
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opinar sobre alteraçães de iniciativas do Poder Executivo e estabelecer
normas comuns, a serem observadas pelos sisternas de ensino:

c) aprovar a ado(;ao de inovagbes educacionais, experimentadas corn êxito
no ãmbito dos sistemas de ensino dos Estados e municipios ou por
nstituicöes educacjonajs de reconhecjdo valor;

d) estabelecer normas para o reconhecirnento e a implantaçäo de formas de
educaço a distáncia:

e) estabelecer normas de avaliaçâo e de fiscalizaçao de instituigbes de
ensino e de seus cursos;

194 - Agilizaçao do processo de criaçáo dos Conselhos Municipais de
Educaçao, também corn a participaçao de representantes de associaçöes de
pais de alunos e comunidade.

195 - lnctusäo do FOrum Mineiro em Defesa da Escola Püblica como
instância de elaboraçao de princIpios, paràmetros e diretrizes para a politica
educacional

Ouvidoria
196 - Criaço da Ouvidoria da Educaço, cujo ouvidor sera eleito pela

comunidade escolar. 0 sindicato deverá encaminhar discussão junto as
escolas para levantar Os critérios de perfil e eleiçao do ouvidor.

Realizaçao de Conferéncias
197 - Realização periOdica de conferéncias estaduais e municipais de

educaçao corn caráter informativo, consultivo, deliberativo e propositivo.
Garantia de Vagas

198 - Ampliação da oferta de educaçao em todos Os niveis e modalidades,
corn garantia de vagas para todos, mesmo para aqueles que não tiveram
Oportunidade em idade prOpria, permitrndo-se ao aluno o direito da escoiha da
modalidade de ensino que lhe for conveniente.

199 - Cnaçao de fOruns para a discussao da educaçéo tecnolOgica,
profissionalizante e da educação a disténcia.

Eleiçao para a Superintendéncia
200 - Elerçao direta, em todo o sistema de educaçào, da unidade escolar a

Superintendéncia Regional.
Projeto Politico-PedagOgico

201 - Gestão escolar democrática, orientada por projeto politico-
pedagogico elaborado pela comunidade escolar organizada.

Incentivo a Organizaçao
202 - Garantia da organizaçáo profissional e sindical dos trabalhadores da

educaçao em seus locais de trabalho.
203 - Garantia de organização estudantil e de associaçao de pals nos
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niveis da educacão básica.
Criação de CoordenacãO Pedagógica

204 - Criação de coordenação pedagógica eleita pelos pares, cuja
composicão sera definida em insténcias próprias dos trabaihadores ern
educação.

Colegiado
205 - Garantia de participação da comunidade escolar e local na eleição e

na composicão dos colegiados, da seguinte forma: 50% de membros da
comunidade escolar e 50% de trabalhadores da educação, eleitos entre seus
pares.

206 - Eleição, pelos membros do colegiado, de seu coordenador.
207 - Promoção de debates entre a escola e a comunidade escolar sobre o

papel que vem exercendo o colegiado, hoje, nas escolas pCiblicas de Minas
Gerais, corn a divulgacão, junto aos educadores e a comunidade, da
importância e da responsabilidade do colegiado.

208 - Atribuição de poder deliberativo ao colegiado, dentro das escolas.
209 - Destituição do membro do colegiado que par trés vezes consecutivaS

faltar as reuniôes, sern justificativa, convocando-se assembléia para escolha
do nova membro.

210 - Reuniôes mensais dos colegiados, corn divulgacão das respectivaS
pautas corn 48 horas de antecedéncia.

211 - Garantia do direito de participacão nas reuniöes do colegiado, rnesmo
quando ocorrerern dentro da carga horária, para o aluno e para o trabalhador
em educacão, ainda que este trabalhe em redes distintas ou em escolas
diferentes.

212 - Exigéncia de que Os dias e horários das reuniöes do colegiado sejam
rnarcados corn antecedência, levando em consideracâo a disponibilidade da
totalidade ou da maioria dos membros.

Eleicao Direta
213— Eleiçao direta, sern concurso, para diretor e vice-diretor, corn garantia

de designados e estáveis se candidatarem, para mandato de trés anos, corn
direito a uma reeleição, exigindo-se o intersticio de trés anos para nova
candidatura.

214 - Garantia do direito de concorrer as eleiçôes para diretor e vice-diretor
aos profissionais que, embora não estejarn em exercicio na escola, tenham
tido urn exercicia minimo de quatro anos na escola em que pretendem se
candidatar, desde que o periodo de afastamento nao supere a prazo de dois
a nos.

215 - Elm do apostilamento especial para Os diretores.
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Assemblélas Escolares

216 - Realizaçäo de, no minima. uma assembIéa escolar por semestre.
Avaliaçao

217 - Adoção de critérios escolhidos dernocraticamente pela comunidade
escolar, sern caráter punitivo, para avaUação de desempenho tanto do
servidor quanto da lnstituição.

CondiçOes de Trabaiho
218 - Definição, em lei, do nmero máximo de alunos em sala de aula,

conforme proposta da categoria e cumprimento correspondente.
Nomeaçào e Designaçâo

219 - Priorizaçao de concurso para todos as cargos vagos, corn
designaçao somente para substituiçâo temporária e de excepcional
necessidade, divulgação das vagas existentes, corn centralizaçao em
escolas-pólo, em horários d iferenciados, considerando-se as segu intes
critérios: aprovação em concurso; habilitaçao; tempo no Estado e na funcão;
tempo na escola e na funcâo; cursos de aperfeicoamento; outros critérios
definidos pelo colegiado para a desempate.

GRUPO V
PROJ ETO POLITICO-PEDAGOGICO

Educacáo Infantil
220 - Garantia, em cumprimento da Constituição Federal e da LOB, de

ampliação das oportunidades de acesso a educacäo para crianças de 0 a 6
anos, nos sistemas püblicos de ensino do Estado de Minas Gerais, inclusive
no meio rural.

221 - Fortalecirnento da educaçao infantil coma primeiro nivel da educaçao
básica, integrando a Politica Educacional do Estado de Minas Gerais,
incluindo-a na estrutura organizacional da SEE-MG, corn a mesmo tratamento
politico e gerencial dos demais niveis de ensino.

222 - Elaboraçao de projeto politico pedagOgico amplamente discutido e
aprovado pela cornunidade escolar, garantindo-se tempos escolares e
resguardando-se a autonomia da instituicao educacional na gestao politico-
financeiro-pedagogica.

223 - Major divulgaçao da regulamentaçao da educação infantil no ámbito
do Sistema Estadual de Educação, pelo Conseiho Estadual de Educaçäo,
corn a participação de representantes de diversos órgaos e setores.

224 - lnclusão das crianças de 6 anos nas matriculas do ensino
fundamental que deverá ter a duracao de 9 anos.

225 - Alargamento da faixa etária do cadastro escolar, passando a incluir,
além das crianças que completam 7 anos durante a ano civil, aquelas que
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completam 6 anos ate 31 de dezembro.

226 - Realização, em caráter de urgéncia, de estudo demográfico de
âmbito estadual, corn vistas a avaliar, corn dados da realidade, as
possibilidades de atendimento a criança de 6 anos, mesmo no meio rural.

227 - Realizacâo, em parceria corn a universidade, de diagnóstico estadual
da oferta e da demanda em educacão infantil, visando subsidiar a formulação
de politicas de educacão da crianca de 0 a 6 anos.

228 - Arnpliacão da oferta, na rede piblica estadual, do atendimento a
educacão infantil (pré-escola), garantindo-se, de imediato, a manutenção das
vagas existentes no anode 1999.

229 - Aproveitamento de espaços ociosos nas escolas estaduais de ensino
fundamental para oferta de classes de educação infantil (pré-escola).

230 - Estabelecirnento ou ampliação das estratégias de parceria do Estado
corn as municipios, ate mesmo par melo de cessäo dos professores
excedentes.

231 - Execucão, em caráter ernergencial e transitório, de Programa
Estadual de Habilitacão, em nivel de ensino médio, do professor leigo em
exercicia na educação infantil.

232 - Criação de centros de formaçáo para educadores em educação
infantil.

233 - Inclusâo dos profissionais da educacão infantil nas propostas e nos
programas de capacitacão da SEE-MG.

234 - Definição de parcerias corn instituiçöes de ensino superior, da Capital
e do interior, visando a formulação de politicas de formação de recursos
humanos na educaçáo infantil.

235 - Reexame da situação e da vinculaçäo das creches mantidas pelo
poder püblico, tendo-se em vista a melhor dimensionarnenta da atencãa a
criança de 0 a 3 anas.

236 - Estabelecimento de politicas de forrnação para as profissionais de
educaçào básica, resguardando a participacâa dos dacentes, mesmo que
coincida corn a calendário escolar.

237 - Adaptação do espaco fisico da rede estadual a modalidade da
educação infantil.

238 - Continuidade do Procad, Procap, Prá-Ciências e do Pró-Médio,
qualificando todos as segmentos da educaçáo.

239 - Garantia de atendirnento ao aluno, pela rede piblica de satide, dos
serviços de enfermagem, odontológico, nutricão, pedatria, fonoaudiologia e
psicologia.

240 - Criação, nas repartiçöes pUblicas estaduais, de creches para
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atendirnento a fHhos de funcionários, em cumprimento do disposto na
Constituiçao Federal.

Ensino Fundamental
241 - Acesso e permanéncia na escola, corn garantia de prosseguimento

de estudos, corn adequaçao de fluxo escolar, curriculo, metodologias, sistema
de avaliação, tempos escolares, formaçâo proflssional, etc., criando tambérn
projetos especiais corn a finalidade de alcançarem os objetivos propostos.

242 - Manutençao das crianças na escola, em tempo integral,
progressivamente, corn atividades diversificadas, principalmente para aquelas
que vivem em situaçào de risco.

243 - Compensaço financeira da renda familiar sacrificada em relaçâo as
crianças e aos adolescentes que se encontram fora da escola para auferir
ganhos financeiros, corn implantaçao imediata do programa de bolsa-escola
na rede pblica.

244 - Limitação do nümero de alunos por turrna: máximo de 25 alunos em
turmas de 1a a 4a series; máximo de 30 alunos em turmas de 5a a 8a series;
máximo de 35 alunos no ensino médio, tratando-se de forma diferenciada as
turmas de projetos especiais.

245 - Garantia da universalização do ensino fundamental.
246 - Comprornisso de dar continuidade ao Projeto de Curso Superior de

Formaçao de Professores, enquanto existir professor sem formaçao superior
nas quatro primeiras series do ensino fundamental.

247 - Desvinculaçao do niirnero de funcionários ao nOmero de alunos,
ficando a escola autãnorna para constituir sua equipe pedagogica, de acordo
corn a necessidade de cada turno.

248 - Garantia de recursos financeiros para manutenção e assistência ao
educando, incluindo merenda escolar, material didático e pedagógico.

249 - Autonomia para as escolas na montagem de salas corn recursos para
atendirnento individualjzado.

250 - Oferecimento de tempo integral na escola, principalmente aos alunos
em situaçâo de nsco, desde que sejam assistidos por profissionais habilitados
e em condiçoes dignas, corn carga horária ampliada, corn oportunidacje de
aprenderem alguma atividade possivel de ser uma profissão (arts. 205, 206,
207 e 208 da Constituiçao Federal), corn garantia de estrutura fisica,
pedagagica e financeira que essa medida demandará.

251 - Criação de cursos de capacitaçao de professores do 2° ciclo do
ensino fundamental.

252 - Criaçao de urn tempo coletivo na escola, para uma acão reflexiva do
Projeto Politico-Pedagogico.
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253 - Participacão dos representantes dos segmentos da sociedade em

seminários, para a debate do Projeto Politico-Pedagógico nos encontros
regionais. a fim de que fiquem inteirados dos acontecimentos e se envolvam
no processo.

254 - lnstalacão de infra-estrutura adequada para receber o aluno especial
e preparacão dos profissionais para esse atendirnento.

Ensino Médio
255 - Oferta de vagas, em nOmero suficiente. para 0 atendimento a

demanda dos egressos do ensino fundamental, construção ou ampliação de
escolas.

256 - Reexame das nucleacöes de escolas feitas ate dezembro de 1998 na
Capital e no interior.

257 - Cumprimento da universalizacão e da obrigatoriedade da educacáo
básica, por parte do Estado.

258 - Oferta de condiçoes de qualificacão dos docentes para esse nivel de
ensino.

259 - Ampliacao de extensöes universitárias para habilitacâo e/ou
especializacão do profissional do magistérlo.

260 - Observãncia e cumprimento da LDB de 1996 no tocante ao ensino
médio e arts. 206 e 207 da Constituição Federal.

261 - Investimento no ensino media, fornecendo-se subsIdios para: salários
dignos e cursos de aperfeicoamento profissional aos trabalhadores em
educaçao, laboratórios, centrais de informática, bibliotecas e profissionacs
bibliotecários.

262 - Estabelecirnento de convénios corn instituiçöes de ensino superior,
ptblicas ou privadas, para realizacão de estágios curriculares, trabalhos
comunitários e atividades de suporte aos alunos do ensino medic.

263 - Destinação, dentro da escola, de tempo semanal disponivel,
devidamente remunerado, para o funcionário, fora de sua carga horária-aula,
para estudo, discussão e planejamento de açoes interdisciplinares do
processo de ensino-aprendizagem.

264 - Destinacao de verba. pelo Estado, para atender ao ensino médio,
para compra de material didático e rnerenda escolar.

265 - Providências urgentes para atender a necessidade do livro didático,
paradidático, literário e de pesquisas para o ensino medic.

266 - Incentivo a criação de centros de educação tecnológica.
267 - Estabelecimento, por lei, de nOmero rnáximo de alunos por sala.
Educacão de Jovens e Adultos
268 - Estabelecimento de uma polItica que contemple a educacäo de
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269 - Cnação de programas de alimentaçao e de livro didático pars 0 joveme o adulto.
270 - lnstituicão, na Secretaria de Estado da Educaço, de urn setor

especifico para assuntos dessa modalidade de ensino.
271 - Estabelecimento de convénios corn instituicoes de ensino superior,

piblicas ou privadas, para realizaçao de estágios curriculares, trabalbos
comunitános e atividades de suporte sos jovens e adultos.

272 - Capacitaçao, pelo poder püblico, dos profissionais da educaçao de
jovens e adultos, aberta a participaçao de instituicöes não governamentais,
incluindo a modalidade de educaçao a distância.

273 - lnserçao da comunidade escolar em projetos e programas
comunitários.

274 - Cumprimento da LOB no seu art. 50, § 10, inciso I: "Recensear a
população em idade escolar, para o ensino fundamental, e os jovens e
adultos que a ele não tiverem acesso", e inciso II: Fazer-Ihes a chamada
publics".

275 - Garantia de atendimento aos padrães básicos de infra-estrutura para
funcionamento de estabelecirnentos que ofereçam educaçao de jovens e
adultos, devendo ser Incentivadas, para esse fim, parcerias corn prefeituras
municipais e entidades.

276 - Monitorarnento das avaUaçoes das telessalas em todo o Estado, para
garantia da qualidade do ensino ofertado.

277 - Ampliacao do processo de avaliacào dos alunos das telessalas, de
forma a possibilitar as avaaçoes nas próprias unidades de ensino,
descentrajjzandose a responsabUidade na elaboraçao e na aplicação das
provas.

278 - Expansão de centros de Ensino Supletivo (Cesu) onde houver
demanda.

279 - lmplantaçao do ensino médio em todos os centros de ensino
supletjvo, onde houver demands.

280 - Dlsponibilizaçao, por parte do Estado, de equiparnentos especIficos
para esse segrnento de ensino: TV, video, som.

281 - Descentralizacao dos exames realizados em bancas.
282 - Garantia do ensino regular noturno, corn estrutura própria e

especifica (horário, calendário, etc.), para assegurar urn ensino de qualidade
aos alunos menos favorecidos.

283 - Reexame da estrutura organizacional e curricular nas rnodalidades
UES e CESU para garantir a qualidade do ensino.
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284 - Oferecimento de ensino supletivo, como opção, pars alunos corn

defasagern idade-série.
Educação Especial

285 - Garantia de que os alunos da educacão especial estudem
preferencia!meflte na escola regular cornum e que tenham igualdade de
oportunidades no que se refere so atendimento de suas necessidades, seu
preparo psicológico, social e emocional, corn especialistas e equiparnentoS
adequados e condizenteS corn suas reals possibilidadeS.

286 - Maior disponibilizacãO de curriculos, materials, equiparnentoS
especificos e professoreS capazes de compreender, ensinar e favorecer a
aprendizagem desses educandos.

287 - DesenvolvimentO, em parceria corn os órgãos de saide e instituicöeS
congéneres, de projetos educativos de prevencão, diagnóstico, habilitação e
reabiiitacão das deficiências.

288 - Desenvolvirnento de programas de formacão profissional básica,
técnica e tecnológica, em articulaçäo corn o mercado de trabalho, mediante
convênios e parcerias corn entidades püblicas e privadas.

289 - Aperfeicoarneflto e ampliacão do censo, de maneira que os dados
reflitam a realidade da educaçào especial, em escolas conveniadas ou não,
das redes de ensino publics e privada de Minas Gerais.

290 - Solicitacão ao Conselho Estadual da Educacão de revisão e
reformulacão das normas referentes a educação especial - que nào atendem
a nossa realidade - a serern feitas juntamente corn profissionais que atuem
em educação especial.

291 - Fromoção das adaptaçöes fisicas, curriculares, metodológicaS e
capacitacão de pessoal, por profissionais que atuam na educacao especial,
visando ao acesso, a perrnanéncia e ao percurso escolar bern sucedidos.

292 - Orientaçâo as escolas sobre a importância da construcão coletiva do
projeto politicopedagógiCO ou POE, pars utilização de procedimentos e
recursos didaticos para atender sos alunos em suas diferencas.

293 - lrnplantacão, na Secretaria de Estado da Educação, de urns
Assessoria de educacão especial, corn a funçâo de acornpanhar, avaliar,
apoiar e implementar politicas, açöes e programas de educaçào especial na
SEE, nas SREs, instituicOes especializadas e escolas inclusivas.

294 - lrnplantacão do sisterna de monitoramento e avaliacão das açöes,
prograrnas e projetos da educação especial no Estado de Minas Gerais, corn
ênfase em projetos-piloto que tenham efeito multiplicador.

295 - Garantia, em instituiçöes de educacão superior, de acesso e
permanéncia dos educandos portadores de necessidades especais em seus
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cursos, independentemente da idade (no caso de superdotados) e de acordo
corn as possbilidades e necessidades (no caso de deficientes).

296 - Construção da escola inclusiva, que teria como pressupostos:
desenvolvimento de programas de capacitação para todos no exercicio do
magistério, corn o apoio da Apae e das demais instituicoes especializadas:
garantia de permanéncia dos portadores de necessidades especiais em seus
cursos, independentemente da idade e de acordo corn suas possibilidades.

297 - Adequaçao das escolas especiais, Apaes e Napes como centros de
apoio para capacitação de profissionais e atendimento especifico aos alunos
que não tenham condiçaes de inclusão.

298 - Criaçao e ampliaçao de instituiçoes e aparelhamento das existentes
para melhor atendimento dos alunos portadores de necessidades especiais.

299 - Criaçäo de projetos especiais pelas escolas e pelos órgãos do
sistema para atender as necessidades da clientela.

300 - Garantia, na rede pCiblica, de atendimentos básicos, desde a primeira
infância, aos alunos portadores de necessidades educativas especiais.

301 - Garantia, ao portador de necessidades especiais, de ingresso e
permanéncia na escola regular comum ou na escola regular especial,
oferecendo-se condiçoes necessárias para o seu percurso na educacao.
Garantia de acesso a equipamentos e materials especificos e especializados
essenciais ao pleno desenvolvirnento do processo escolar, assirn corno aos
espaços escolares sem barreiras arquitetônicas e atitudinais.

302 - Garantia de recursos para comunicaçao alternativa aos diferentes
tipos de deficiência. Garantia, aos deficientes auditivos, do acesso a Lingua
Brasileira de Sinais (Libras), e aos deficientes visuals, do acesso ao braille e
ao soroba.

303 - Garantia de autonomia, para cada região, de dinamismo curricular, a
partir das necessidades e habilidades do educando. Acompanhamento
pedagógico. atendimento de serviços especializados e adaptaçao curricular
aos diferentes ritmos de aprendizagem dos educandos, corn possibilidade de
aceleraçào de estudos ou de terminalidade escolar especIfica.

304 - Condiçöes de continuidade de atendimentos alternativos aos
portadores de necessidades educacionais especiais, por melo curriculos
adaptados e terminalidade escolar especIfica, direcionada para o trabalho e a
profissionalizaçao ou de convivéncia social.

305 - Garantra de vagas - preferencialrnente em escolas próxirnas a
residéncia do aluno - e de transporte escolar, adaptado quando necessário.

306 - Garantia de condrçöes de participaçao e envolvimento familiar no
processo educacional e inforrnaçoes sobre o desenvolvimento do educando.
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307 - Ampliaçáo de programas de orientação e apoio as famIlias dos

educandos corn necessidades educativas especiars. corn implementacão de
mais recursos humanos, materiais e apoio da SEE e das SREs.

308 - Respeito aos direitos dos educandos corn necessidades educativas
especiais e divuigaçâo dos seus direitos e dos deveres da famlira, do Estado
e da sociedade para corn eles.

309 - Desenvolvimento de acão conjunta nas areas de educacäo, saiide e
assisténcia social, para prevencão das causas de deflciência e para os
atendimentos complementareS ao processo educacional.

310 - Estabelecimento de parcerias entre escola, famIlia e sociedade,
visando ao processo de inclusão social.

311 - Forrnação especializada e capacitação docente de qualidade na area
de educacão especial, em nIvel médio, de graduacão e pOs-graduacão.

312 - Garantia de alternativas para qualificação, aperfeicoameflto e
atualização em educacâo especial.

313 - Oferecimento, aos professores em exercicio nas escolas inclusivas,
de estágio em escolas e instituiçöes especializadas em educaçâo especial e
destinaçâo de recursos materials e didatrco-pedagOgicOS necessáriOs ao
atendimento do aluno especial.

314 - Revisào e criação de legislacão referente ao quadro de pessoal no
que concerne a composiçào dos critérios de lotação, mudanca de lotacão e
designacão de professores, compattbilizando-a corn as demandas de
atendimento ao aluno corn necessidades educativas especiais.

315 - Garantia de recursos financeiros, serviços especializados,
assessorias, equiparnentos, mobiliário e materials didatico-pedagógicos
suficientes para que os centros integrados de educaçao especial, as escolas
especlais. Napes e escolas inclusivas ofereçam acessibilidade e
atendimentos especIficos aos educandos matriculados, de acordo corn o seu
POE.

316 - Oisponibilizacão de recursos financeiros especificos para aquisição
de equipamentos, materials e manutençâo de serviços especializados para
apoio e atendimento complementar a escolarização, de acordo corn o PDE.

317 - Estlmulo e apolo a divulgacão de informaçôes necessáflas ao
conhecimento do aluno corn necessidades educativas especials e as formas
especificas de seu atendimento numa filosofia inclusiva.

318 - Garantia de condiçães para que a escola regular comum, especial
e/ou centros integrados ofereçam serviços de aporo especializado
complementar a escolarizacâo, a formação profissional e a integracâo
comunitária.
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319 - Desenvoivjmento de açöes de sensibiiizaçao e conscientizacão da

sociedade e da comunidade escojar sobre as necessidades, possibiNdades e
vantagens da educação inclusiva, por parte da SEE, das SREs, instituicöes
especialjzadas imprensa, etc.

320 - Retomada do Projeto Bolsa-Trabajho para alunos portadores de
deficiéncias

321 - Garantia as escolas inciusivas de organizaçao de turmas corn no
máximo 20 aiunos quando se tratar da inclusão de DA e DV (ate 4 alunos) e
de 15 alunos quando ocorrer inclus5c , de mais de 3 tipos de deficiéncia (ate 4
alunos), observando-se o trabalho metodologico em parceria corn a escola
especial, resguardado pelo projeto pedagogico, corn inserção ou não de
monitor.

322 - Garantia de contrataçao de profissionais especializados Para
acompanhamento do trabalho educacional nos nücleos regionais que tenham
alunos corn necessidade de educaçao especial inseridos no ensino regular.

Educaçao Indigena
323 - Continujdade a implementac5o da educaçao escolar indigena,

garantindo-se educaçao de qualidade, no sentido de valorizaçao e
fortalecimento da cultura tradicional das diferentes etnias indigenas presentes
no Estado de Minas Gerais, possibilitando as comunidades indIgenas
autonornia e gestão do processo educacional.

324 - Manutençao e ampliaçao democrática de proposta de educaçao
escolar indigena, diferenciada bilingue e intercultural para a forrnaçao
especifica do professor, por meio da oferta do Curso de Formaçao de
Professores Indigenas.

325 - Habilitaçao do professor em formaçao especIfica e continuada, por
meio da oferta do Curso de Formaçao de Professores IndIgenas.

326 - Viabilizacao do ingresso do professor indigena na carreira do
magisteno e de sua integragao no piano de cargos e salários da rede
estadual a partir de cntérios e métodos especificos que garantam forrnas
flexiveis de contrataçao, respeitandose as especjficjdades culturais de cada
etnia indigena.

327 - Compreensao de que a formaçao e a prática pedagogica dessa
proposta estão em permanente avaliação e reconstrucao e contém trés eixos
de atuação: ensino presencial, ensino não presencial e estágio
supervisjonado

328 - Criaçao do NUcieo de Educação Escolar Indigena - Neei - para atuar
na implantaçao e no desenvolvimento da educacao escolar indigena, tendo
garantida a participaçao do Estado, da sociedade civil e das comunidades
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md igenas.
329 - Organizacäo da escola indigena, levando-se em conta suas formas

de estrutura social. suas tradiçOes, formas de producão de conhecimento e
processos próprios de aprendizagem, tais como suas respectivas linguas e a
lingua portuguesa; suas práticas socioculturais e religiosas; as formas de
edificação das escolas que atendam aos interesses das cornunidades
indigenas; atividades econômicas, especialmente aquelas que visem a sua
reproducão social, bern como atividades rituais e cerimonlais; seus métodos
de ensino e aprendizagem; sua organizacâo familiar e social.

330 - Organizacão das atividades escolares em periodos próprlos, que náo
correspondam necessariamente ao calendário da sociedade näo indigena, a
serem estruturadas em épocas diversas, respeitando-se o curso das
atividades econômicas, os rituais e as demats manifestacôes sociats e
culturais de cada povo indigena.

Educação Rural
331 - Maior fiscalização do cumprimento da proibtção de trabalho infantil

assalariado quando da adaptação do calendário escolar ao ano agrIcola nas
diversas regiôes de Minas Gerais.

332 - Parcerias entre o Estado, a Uniào e os municIpios para atendimento
de transporte para Os alunos provenientes da zona rural, garantindo-Ihes a
continuidade dos estudos.

333 - lmediata oferta de vagas de educação infantil nas comunidades
rurais.

334 - Valorização de formação do agricultor, corn a implementacão de
polItica governamental que incentive a agricultura familiar.

335 - Existencia de parcerias da Emater e do IMA corn o Estado, para
desenvolvimento de projetos em escolas rurais. na tentativa de fixaçao do
homem do campo na zona rural (horta, criacão de pequenos animais, etc.).

336 - Apoio financeiro e legal do Estado as experiências alternativas
existentes, sejam escolas ou processos educativos geridos pelas
comunidades rurais e movimentos populares, que não tenham finalidade de
lucro, mediante a criacão de convénios ou projetos de lei (EFAs, escolas de
assentamentos, etc.).

337 - Introduçâo da bolsa-escola no meio rural, como politica ptiblica geral
de financiamento da educaçâo.

338 - Viabilizaçäo e implementacão, pela SEE, de urn diagnOstico sobre a
situacao da educação no meio rural do Estado, corn a participacão das
comunidades, através de suas organ izacöes.

339 - Implementacão e arnpliacão de programas municipais de educacão
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ambiental, respeitando e considerando a sociobiodiversidade dos
ecossistemas locais.

340 - lmplementaçao de programas municipais e estaduais integrados e
continuados de aftabetizaçao de jovens e adultos. ate que seja eliminado o
analfabetismo no Campo.

341 - Amphaçao dos niveis de atendimento, de modo especial de educação
infantil e ensino médio, nas escolas do campo.

342 - Acesso de toda a populaco a uma escola püblica gratuita e de
qualidade, desde a educacâo infantil ate o ensino medic.

343 - Garantia do cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente,
quanto ao direito de uma escola próxima a moradia, quando das definiçoes
das politicas educacionais para o campo.

344 - Realizaçao de eventos que expressem e promovam as culturas
camponesas, indigenas e quilombolas, transformando-se as escolas em
centros de cultura.

345 - Manutençao, pelos poderes piiblicos, de escolas no campo, corn
infra-estrutura adequada, incluindo biblioteca, laboratórios e outros recursos
pedagogicos.

346 - Manutençao, quahficação e ampliação das escolas existentes e
implantaçao de programas combinados de producao e formaçao profissional,
desenvolvidos na perspectiva do projeto popular de desenvolvimento do
carnpo.

347 - Criaçao pelo Estado de projeto semelhante ao Pronera para todos Os
trabaihadores do Campo.

348 - Adequaçao do ano letivo ao calendário agricola de cada região.
349 - Manutençao e expansao de universidades rurais e centros

tecnolOgicos especializados em educaçao do campo, corn exigéncia de que
os pesquisadores entreguem as comunidades pesquisadas os resultados de
seus trabalhos sobre o campo.

350 - Nomeaçao, para as escolas do campo, de coordenadores que de fato
conheçam e se comprometam corn a realidade rural e corn projetos populares
de desenvolvimento do Campo.

351 - Execuçao, no meio rural, de programas de educaçao de jovens e
adultos, financiados pelo MEC.

352 - Apoio as açöes de solidariedade e de cooperaçao entre iniciativas,
organizacoes e movimentos na linha de implementaçao do novo projeto de
desenvolvimento do campo.

353 - Modrficação dos curriculos por meio da construçao de trabalho
pedagOgico, especifico e articulado corn técnicos, pesquisadores e
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educadores, para que busquem conhecer e respeitar os valores culturais dos
povos do campo, de acordo corn suas regiöes, tendo como eixo a construcão
do conhecimento e o processO participatiVo.

354 - Apoio as iniciativas de inovacão de estruturas e currIculos nos
diversos niveis da educacão básica e superior, visando a ampliacão do
acesso e ao desenvolvimento de uma pedagogia dos procesSOs de
transforrnacãO do campo.

355 - lnclusãO das relaçOes de gênerO e etnias no procesSo educatiVo.
356 - Criacão, pelas universidadeS pOblicas, de cursos de nivel superior

corn curriculo adequado a Educação Básica do Campo.
357 - Inclusão na Educacâo Básica de disciplinaS especIficaS voltadas para

a realidade do campo.
358 - ReorganiZacãO das formas, dos curriculoS e dos métodos dos cursos

de formacão de educadores para que atendam a EducacãO Básica e a
Educação Especial, tendo como referéncia a realidade do campo.

359 - ValorizacãO, no prograrna curricular, da arte em seus mais variados
aspectos (masica, teatro, artes plásticas, poesia, literatura, etc.), como forma
de garantir a plena formacão do hornem e da mulher do campo.

360 - Propor as escolas do meio rural e do meio urbano que elaborem e
assumarn urn calendário que inclua datas relacionadaS aos povos do campo e
a vaiorizacãO dos direitos humanos.

Educacão a Distância
361 - Implantacão, pelo poder piiblico e pelos setoreS privados, da

modalidade de educacãO a distância, estendendo-a a rnaior nJrnero de
pessoas, corn garantiaS de qualidade de ensino.

362 - Empenho do poder püblico em oferecer a Educacão a Distância as
pessoas corn menor poder aquisitivo e especialrneflte aos professoreS
piiblicos, corno forma de capacita-los e atualizá-10s.

GRUPO VI
CURRICULOS, INTERDISCIPLINARID ADE E TEMAS TRANSVERSAIS

363 - PlanejamentO do curriculo levando-se em conta as crencas e Os

valores implicitos nas relaçöes sociais, nas rotinas da escola e mesmo da
sala de aula, propiciando ao aluno amplo conhecimento, tornando-0 crItico,
criativo e participatiVo.

364 - ElaboracãO do curriculo de modo a possibilitar ao educando a
superacão da exclusão social e de toda forma de preconceito promovendo-Se
a articulacão da escola corn os diversos segmentos da sociedade, corn ideais
de ética e justica na promocãO do bern cornum.

365 - FlexibilizacãO dos curriculos, para atendimento dos diferentes anseios
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Na perspectiva do atendimerito das realidades piurais, a escola deve
construir e definir o seu curriculo, privilegiando:

366 - Elaboracao de curriculo aberto, inserido no processo de construcão e
vivéncia do projeto politico-pedagogico , corn interrelaçOes entre todas as
areas do conhecirnento-

367 - Enfase na gênese do conhecirnento.
368 - nfase nas questoes relativas ao trabaiho, sobretudo na linha das

habflidades.
369 - Definiçâo da escola como espaço de socializacâo e vivéncias, e

reconhecimento dos movirnentos sociais como elementos essenciajs na vida
do cidadâo e, portanto, tambérn corn formadores do cidadäo.

370 - Formaçào do individuo na perspectiva da emancipaçao, da
autonomia e do aprender a aprender.

371	 Entendirnento da arte e da corporeidade corno elementos que
favorecern o desabr-ochar da sensibiljdade

372 - Diversificacao do curriculo de acordo corn a região, levando-se em
conta as peculiaridades de cada uma.

373 - Definição de contetdos significativos para o aluno.
374 - Preocupacao corn a diversidade cultural ou étnico-cultural.
375 - Entendimento da cultura como urna rede de trocas, resultante nao

apenas do niirnero de nocöes, mas também do nümero de relaçôes
esta belecidas.

376 - Estabelecirnento de diretrizes mInimas e flexiveis voltadas para o
dominlo dos códigos da modernidade e de conhecimentos que satisfaçam as
necessidades sociais.

Na perspectiva da autonomia escolar, preconizada na LDBEN, a escola
deve construir e definir o seu curriculo privilegrando:

377 - Estimulo a leitura, a criativjdade e a produçao literária, através de
financiamento de projetos para bibliotecas de escolas piblicas.

378 - Oferecirnento de uma forrnaçao ampla, geral e humanistica que
possibilite ao aluno sair da passividade tornando-o ativo e participativo

379 - Lutas pelo direito a condiçoes dignas de vida.
Propostas Gerais

380 - Inserçao, no projeto politico-pedagogico , dos temas transversais noprocesso de construçao pedagOgica.
381 - lntegraçao dos temas transversais para que o objetivo do curriculo se

concretize, possibHitancjo o crescimento do cidadao e a globalizacao do
ensino, por meio da Interdisciplinaridade formando-se urn elo para a
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construcão do con hecimento.
382 - lnclusão da discussão sobre dependéncia qulmica nos temas

transversais, dentro de urna politica de saUde piiblrca nas escolas.
383 - lnclusão, em todas as series, em todos Os niveis, dos conteidos de

Fitosofia e Sociologia, para propiciar a trabaiho mais efetivo corn Os temas

transversaiS.
384 - Inclusão da disciplina Filosofia desde a pré-escola ate a ensino

rnédio, ministrada par profissional habilitado, pago pelo poder püblico.
385 - Articulacão da escola corn as diversos segmentos da sociedade,

aglutinando-se as familias para a compreensão da realidade, no
estabelecimento de medidas profiláticas e no tratamento dos rnal-estares
presentes na sociedade, tais coma as drogas, a violência, a pobreza, a
permissividade sexual e as crises éticas que o homem enfrenta nos dias
atuats.

386 - lnclusão da Educaçâo para o Trénsito no curricula escolar coma terna
transversal, garantindo-se a interdisciplinaridade, atendendo-se ao disposto
no capitulo VI do Código de Trânsito Brasileiro.

387 - Criacão de rneios que possibilitem a forrnação continua dos
professores em funçáo do projeto pedagógico da escola, permitindo-se a
articulação dos projetos individuals corn a coletiva.

388 - Capacitacão dos educadores em função de prajetos pedagógicos,
permitindo-se que estes atendarn aos ternas transversaiS, conforme as
parâmetras curriculares.

389 - lnclusãa da Educacão para a Trânsito nos prograrnas de Educaçäo a
Distância e capacitaçãa de professores.

390 - Trabalho continua de formação do profissional, dentro de uma
propasta curricular processual, fornentada pelo Estado e pelos municipios.

391 - Assegurar a presenca de professor para as conteOdos ern que se
evidenciar mais necessidade. ou inserção, na jornada de trabalho do
professor titular, do tempo necessária para aulas de reforco.

392 - Criação de instrumento legal que garanta a acesso e a permanéncia
dos educandas portadores de necessidades especiais nas escolas, de acordo
corn suas possibilidades e necessidades, garantida a existéncia de
equiparnentas adequados e a formação de profissionais especializados para
atendimento a essas criancas em todo o Estado.

393 - Garantia, no projeto politico-pedagoglcO da escola, de maior
autonomia administrativa, possibilitanda a emprega de recursos recebidos de
acordo corn as reals necessidades da escola.

394 - Elaboração de lei estadual que crie niicleos de pesquisas sociats e
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pedagogicas voltadas para a educaçao básica em escolas pUblicas de Minas
Gerais.

395 - Garantia de efetivo apoio logIstico a escola pibIica (financeiro, de
pessoal e capacitaçao, etc) P01 parte dos órgàos püblicos.

396 - Provimento de condiçoes básicas de infra-estrutura da rede fisica
püblica: materiais, profissionais, recursos orcamentários, uso de tecnologia,
etc.

397 - Garantia de recursos financeiros, pedagógicos e humanos para
atender ac, projeto Politico-pedagogico da escola, corn imediata aplicação.

398 - Encaminhamento, pela Assembléia Legislativa, das propostas
apresentadas no FOrum Estadual de Educaçao Infantil.

Corn issão de Representaçao
(Eleita na Plenárja Final)

Associação Mineira dos Supervisores PedagOgicos - AMISPE - Gyselia de
Castro Pinto - Associaçao dos Professores Püblicos de MG - APPMG -
Magda Lopes Campbell - Conselho Estadual de Educaçao - José Januzzi de
Souza Reis - Conselho lndigianista Missionário - CIMI - Marcelo de Andrade
Vilarino - Faculdade de Educaçao da UFMG - Vera LOcia Alves de Brito -
Federaçao das Associaçaes de Pais e Alunos de Minas Gerais - FASPA-MG -
ledyr Gelape Bambirra - Rede por urna Educaçao Básica do Campo -
Comissao Pastoral da Terra - Juvenal José da Rocha - Forum Permanente de
Educaçao Especial - Federaçao das APAES do Estado de Minas Gerais -
Maria do Carmo Menecucci - Forum Mineiro de Educação Infantil - Rita de
Cássia Coelho - Forum Mineiro de Jovens Adultos - Isabel Cristina Ferreira
Costa Pinto - Secretaria de Estado da Educaçao - Maria do Carmo Frias -
Secretaria Municipal de Educaçao de Belo Horizonte - Tereza Cristina Alves
de Mello

SIND-UTE - Aurea Regina Damasceno - União Nacional dos Dirigentes
Municipais de Educaçao - UNDIME - Carlos Roberto de Souza - Uniao
Nacional dos Grémios Estudantis - UNGRES - Nilo Furtado Teodoro - União
Municipal dos Estudantes Secundaristas de Belo Horizonte - UMES-BH -
Gabriel 0. Coutinho Q. Scares.

NOVAS PROPOSTAS APRESENTADAS NA PLENARIA FINAL
GRUPO I

Financiamento da Educação
1 - Requenmerito aos setores competentes de todas as administracOeS

municipais de Minas Gerais e da administração estadual, por meio da
Comissào de Educaçao da Assembl(§ia Legislativa, solicitando a envio dos
documentos informativos quando necessário:
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a) prestacão de contas das administracôeS municipais e da adrninistracäO
estadual. encaminhadas ao Tribunal de Contas, ano a ano, no periodo de
1988 a 1998, aprovadas ou em fase de análise por aquele tribunal;

b) peças contábeis das SecretariaS Estaduais e Municipais da Fazenda,
que informem, ano a ano, no perIodo de 1988 a 1998, pagamentos de
precatórios e indenizacöeS, oriundos de despesas e custeios relativos a
causas trabaihistas da pasta da Educacão;

c) pecas orcamentáriaS dos municipios e do Estado aprovadas pela
Câmara Municipal e pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, corn
respectivas emendas orçamentárias encaminhadas pebos Executivos
munici pais e estadual, a cada ano administrativo, no periodo de 1988 a 1998;

d) documento da esfera administrativa de pessoal que identifique 0 nUmero
de servidores da Pasta da Educação, tanto da esfera administrativa gerencial,
corn especificacão de cargos, funçôes e botação, quanto da area de
magistério, também especificando cargos, funçöes e botacão, formatados ano
a ano, no periodo de 1988 a 1998;

e) documentos das Fazendas municipaiS e da Fazenda estadual que
esclareçam, ano a ano, os vabores investidos na composicào do custeio da
merenda escolar do municipio, especificando-Se as vabores investidos pebos
Tesouros municipais e pela Fazenda estaduab, além dos vabores oriundos do
Fundo Nacional de Merenda Escolar, no perlodo de 1988 a 1998;

f) documentos das Fazendas municipais e da Fazenda estadual que
esclareçam, ano a ano, os totais investidos pebos Tesouros municipais e pela
Fazenda estadual nos prograrnas assistencialS afeitos a Pasta da Educacão,
tais como Bolsa de Estudos, Bolsa- Escola, Assistência ao Educando e
outros, informando sobre a populacão beneficiada, a partir das respectivas
implernentacöes e demais efetividades registradas pebas gerências desses
programas;

g) documentos das esferas administrativas da educação municipal e da
educação estadual. que identifiquem a nimero de escolas municipais,
estaduais e particulares, por grau e nivel de ensino, bern coma o nümero de
matriculas, também par grau e niveis de ensino, ano a ano, no periodo de
1988 a 1998, dos sistemas pibIicos municipais e estadual, bern coma da rede
particular de ensino;

h) docurnentos das esferas da educação municipal e da educacáo estadual,
que identifiquem a nümero de servidores dos rnunicipios e do Estado, d 
Pasta da Educação, inativos especificados pebo cargo, função e totais parciais
Salariais par cargo, além dos totals da massa salarial e de pensöes, no
periodo de 1988 a 1998;
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i) documentos das Fazendas municipais e da Fazenda estadual que

informern, ano a ano, a base de arrecadaçao de cada imposto que esteja
compondo o cálculo do Fundef, desde que essa lei entrou em vigor;

j) documentos das Fazendas municipais e da Fazenda estadual que
esclareçam, ano a ano. os valores totais para cada tributo que tenha caldo na
divida ativa e que par lei deveria compor as orcarnentos vinculados relativos a
Pasta da Educação, tendo, portanto, deixado de compor a orcamento anual,
no periodo de 1988 a 1998;

k) documentos das Fazendas municipais e da Fazenda estadual que
esclareçam, ano a ano, os valores recebidos da divida ativa, que passaram a
compor a base das arrecadaçoes municipais e estadual, no perlado de 1988
a 1998, informando-se Se, após recebimento como rubrica de dIvida ativa.
foram devidamente incorporadas as receitas da Educacao;

I) documento, das Fazendas municipais e da Fazenda estadual que
esclareçam, ano a ano, os valores percentuais e os valores totais de dividas
perdoadas relativas a tributos que estejam compondo a base de cálculo do
Fundef, portanto, tendo deixado de compor a base de cálculo desse fundo, a
partir da data em que a lei entrou em vigor;

rn) documentos das Fazendas municipais e da Fazenda estadual que
esclareçam, ano a ano, Os totals do FNDE e da Quese repassados no periodo
de 1988 a 1998, corn respectivo destino contábil.

2 - Criaçao de lei estadual que determine aos Executivos do Estado e dos
municipias de Minas Gerais a divulgação pOblica, no Diário Oficial, de
relatória administrativo e financeiro relativos aos gastos de custeio e de novas
investimentos, corn todos Os quantitativos respectivos, relativos as despesas
corn a educação pOblica do Estado de Minas Gerais, bern coma de cada
municIpia, numa data determinada por lei, de modo que a sociedade possa
ter elementos suficientes para acompanhar, de fato, o desempenho de cada
unidade administrativa gerencial relativa as Pastas da Educacão;

GRUPO Ill
Valorizaçâo do Trabalhador em Educacáo

3 - Comprornisso do Poder Legislativa de nâo apresentar e não aprovar
qualquer projeto que signifique perdas para a pessoal do magisteria, ate que
se aprove e se irnplante urn pIano de carreira que contemple as principais
reivindicaçoes dos profissionais da educacão.

4 - Realizacão dos concursos cujas inscriçöes foram feitas em dezembro
de 1994 para Os cargos de ajudante de serviços gerais e técnico em assuntos
educacionais.

5 - Designaçoes, para o ano letivo de 2000, corn base em critérios definidos
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juntarnente corn a representacãO da categoria e efetivadas no més de
dezembro de 1999, corn divulgacão prévia.

6 - Construcãa de alternativaS urgentes de escalarizacãO e
prafissionalizacãO dos docentes naa titulados, assegurando urna forrnaçäo
especifica continua. partinda da realidade do trabaiho do professor, para
atuação no meio rural.

GRUPO IV
Gestãa Democrática da Educação

7 - Proibição, pela Secretaria de Educacâa, de que se instaure processa
administrativo contra profissioflais de educação a partir da data da publicacâa
das normas eleitorais ate a dia da votacãa. Isso inibe o abusa de poder por
parte das diretaras cam relaçâo aas professores que queiram participar do
pracessa eleitoral e naa se afinem politicamente corn elas.

8 - Determinacãa, pelo governa do Estado, as SuperintendêflciaS Regionais
de Ensino e as escalas estaduais, par meia de resoluçäa, para que
divulguern, em seus estabelecirnentoS, de forma pOblica e par afixação em
rnurais, as Iegislacôes e norrnas superiares, bern coma as ocorréncias
referentes as vantagens e beneficias dos servidares e as verbas recebidas.
corn ènfase nas publicacöes legais contidas no Minas Gerais e nas
correspandénciaS escritas recebidas pelas SREs e escolas estaduais.

GRUPO V
Prajetos Politico-PedagógicOS

9 - Alteracão da lei que cria a Fundaçãa Helena Antipoff, da Fazenda do
Rosario, em Ibirité, de moda a garantir a alcance da finalidade de sua criaçãa
- subsidiar a Estado nas questöes referentes a educaçãa do homem do
carnpo e ao desenvalvimefltO do meia e da comunidade rural, através de sua
utilização exciusiva cam pesquisas, cursos, prajetas, trabalhos e atividades
voltadas para as fins e objetivas especificas a que Se destina a institui0o.

10 - Garantia, em cumprimenta ao art. 288, § 5 1 da Constituicão Federal, de
arnpliacaa das oportunidades de acessa é educacão para criancas de 0 a 6
anos nos sistemas pOblicos de ensino do Estado de Minas Gerais. (art. 6°, 291
30 e 31 da LOB).

11 - Adoção, pelas planejadares da Educação Püblica no meio rural ern
Minas Gerais, seja em âmbito estadual ou municipal, da praposta politico-
pedagógica das entidades que campöem a rede estadual por uma educacãC
basica do carnpo, compromissada corn urn projeta popular dc
desenvalvimentO nacional e do campo.

GRUPO VI
Curriculas, Interdisciplinaridade e Temas TransversaiS



TA

1306
12 - Garantia de financiamento para a educaçao musical; inclusão dos

conservatórios estaduais de mUsica no Fundeb: garantia de concurso pUblico
especifico para Os conservatórios estaduais de mOsica; e programa de
qualificacão e formaçao continuada para os trabalhadores da educacão dos
conservatórios estaduais de müsica.

13 - Incentivo aos projetos musicals nas escolas para ensino fundamental
em todo o Estado de Minas Gerais.

Moção de apoio a aprovação do Estatuto dos Fovos lndigenas
Nós, particrpantes do Seminário Legislative Construindo a Politica de

Educacao Püblica em Minas Gerais, ocorrido em Belo Horizonte - MG, no
periodo de 18 a 21 de outubro de 1999, exigimos a imediata aprovação do
Estatuto dos Povos Indigenas, Projeto de Lei n° 2.057/91, e a ratificacao da
Convençao 169 da OlT, por legislarem sobre os direitos dos povos indigenas
na Constituicão nacional e junto a comunidade internacional,
respectivamente.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta reunião, a

Presidéncia a encerra, convocando Os Deputados para a ordinária de logo
mais, as 14 horas, corn a ordem do dia ja publicada, e para a especial de
hoje, as 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 53 a REUNIAO ESPECIAL, EM 17/11/99
Presidéncia dos Deputados Edson Rezende e Adelmo Carneiro Leão

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composiçao da Mesa -
Registro de Presença - Destinacao da reuniao - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras do Sr. Paulo Lott - Palavras do Sr. César Masci - Palavras do Sr.
Leonardo Castriota - Palavras do Sr. Marilton Borges - Palavras da Sra. Ilma
Arruda Ara0jo Abreu - Palavras da Sra. Flávia Mourão - Esclarecimentos
sobre Os debates - Debates - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho PatrOs - Agostinho Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto
Pinto Coelho - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Antonio Andrade - AntOnio
Carlos Andrada - Antonio Genaro - Antonio Jilio - AntOnio Roberto - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morals - Carlos Pimenta - Chico
Rafael - Cristiano CanOdo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Daladier -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe BrandOo - Elmo Braz - Ermano
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Batista - Fábio Avelar - Hely Tarqülnio - Ivo José - João Batista de Oliveira -
João Leite - João Paulo - João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves -
Márcio Cunha - MOrcio Kangussu - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Sargento
Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - As 9hl5min, declaro aberta

a reuniáo. Sob a protecão 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 Dalmo Ribeiro Silva, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçöes.
Composicão da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tornar assento a mesa os
Exmos. Srs. Paulo Lott, Secretário Municipal de Governo de Belo Horizonte,
representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte, Sr. Célio de Castro,
César Masci. Presidente da COmara Municipal de Belo Horizonte; Flávia
Mourão, Secretária Adjunta Municipal de Atividades Urbanas de Belo
Horizonte; Leonardo Castriota, Presidente do Instituto dos Arquitetos do Brash
- lAB -; Marilton Borges, Presidente da Associacão de Moradores do Bairro
Santa Tereza; e Ilma Arruda AraCijo Abreu, Presidente da Associação de
Defesa dos Usuários e Consumidores de Minas Gerais - ADUCON.

Registro de Presenca
O Sr. Presidente - A PresidOncia registra a presenca, em Plenário, dos Srs.

Arnaldo Godoy, Secretário Municipal de Cultura de Belo Horizonte; Flávio
Carsalade.Presidente do IEPHA-MG; lDurão, Diretor de Zoneamento
Ambiental, representando o Secretário de Estado do Meio Ambiente, Sr.
Tilden Santiago; Benicio de Assis Araijo, Diretor da Superintendência Central
de Prograrnas Multissetoriais, representando o Secretário de Estado do
Planejamento. Sr. Manoel Costa; e Vera Carneiro, representando o CREA-
MG.

DestinaçOo da ReuniOo
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a discutir o projeto que altera a

Lei do Parcelarnento, Ocupacão e Uso do Solo de Belo Horizonte.
Palavras do Sr. Presidente

Cuero cumprirnentar os membros da Mesa, Dr. Paulo Lott, Vereador César
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Masci, Sra. Flávia Mourâo, Srs. Leonardo Castriota e Marilton Borges, Sra.
Ilma Arruda Araüjo Abreu. Os Deputados e outras autoridades presentes no
Plenárro.

A inteng5o desta reunião é discutir a aprovação de emendas ao Projeto de
Lei n° 774/98, que altera o uso e o parcelamento do solo de Belo Horizonte.
As alteraçoes propostas nos preocupam porque alteram o projeto de lei
aprovado em 1996 e também todo o adensamento da cidade e de zonas de
preservação ambiental, turIstica e histórica da cidade.

Durante urn and, grupos de trabalho fizeram discussôes ptblicas e
receberam propostas dos diversos segmentos da sociedade na construço
daquele projeto que virou lei 0 resultado dessas discussöes foi aprovado e
analisado durante o COMPUR por 120 delegados, representando setores
populares, empresariado, Legislativo e Executivo. Foram discutidos, durante
esse processo, temas corno o desenvolvimento urbano, ambiental,
econômico, sistema viário e de transportes, organização territorial, proteção
da rnemória e do patrirnônio cultural e politica habitacional. Essa proposta
ficou por urn tempo engavetada, e foram aprovados, nesse projeto, cerca de
70 artigos que alterarn substancialrnente essa questao do uso e do
parcelarnento do solo.

0 que nos preocupa nessa questão? E que o adensamento dificulta a
ventilaçao, o ar nao e tao puro, a privacidade é menor, além de se perder
iluminaçao natural. Caso sejam aprovados os afastamentos mInimos laterais
e de fundo, Os prédios serão construidos mais próximos uns dos outros. Isso
rnclui areas lindeiras a Avenida Uruguai e as Avenidas Afonso Pena,
Francisco Deslandes, Nossa Senhora do Carrno, Prudente de Morais e Raja
Gabaglia. Ha tarnbérn urn major perigo de incéndios, já que se altera a taxa
minima de irnpermeabilizaçao, corn a reduçao do percentual mmnimo em
várias zonas, quase eliminando os sisternas de compensação. A taxa cairia
dos atuais 20% para 10%. lsso representa menos água penetrando no solo e
buscando escoarnento em vias pOblicas.

A total verticalizaçao da Avenida do Contorno é outra questao que nos
preocupa. Os terrenos lindeiros dessa avenida passam do coeficiente de 1,5
para 3, liberando assim o dobro de andares permitido hoje. A Avenida
Bandeirantes passa a ter comércio em toda a sua extensão. A construçao do
aterro sanitário prevista para a região de Capitão Eduardo fica totalmente fora
de cogitação. Corn isso, Belo Horizonte fica sem local para depositar seu lixo,
ja que o aterro da BR-040 está quase saturado. A emenda provoca urn
retrocesso a legislacao arnbiental - Lei n° 7.277, de 1997 -, porque haverá
menos exigéncias para empreendimentos de impacto ao rneio ambiente. Os
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conselhos rnunicipais de meio ambiente, politica urbana e deliberativos do
patrimônio cultural perdem sua força e passam a ser apenas consultivos -
alteração feita pelo art. 39. Haverá ainda poluição sonora, poluicão ambiental
e incôrnodos ao cidadão, pois houve a flexibilizacão dos usos em vias
coletoras corn o aumento do comércio, dos servicos e de pequenas
indOstrias.

Em Santa Tereza, está previsto o aurnento do coeficiente de
aproveitamento, de 1.2 para 1,4. Portanto, urn terreno de 1.000m2 poderá
receber urn prédio de 1.200rn2 de area construida. Tambérn está prevista a
elevacão da altura de 15m para 24m, ou seja, os prédios poderão crescer de
trés para oito andares. 0 patrimônio natural da Parnpulha está ameaçado
corn a verticalizacão, pois poderão ser construidos prédios de 12 andares em
parte dos Bairros BandeiranteS, São Luiz, Jardim Atlântico, Brainas e
Garcas.

A Pampulha, senhores, é urna região de nascenteS e deveria ser tombada
como patrimônio ambiental. 0 seu adensarnento, sem infra-estrutura de
saneamento, corno ficaria? Além disso, essa região necessita de proteção
dos seus complexos artIstico, arquitetôflico e paisagIstico.

O Bairro Santa Teresa, que é urna area de diretriz especial e tern uma das
rnaiores areas verdes da região, tern tarnbém problernas geologicos sérios.
Devido a esse fato, a emenda aprovada incide principalmente nas zonas
adensadas, que são as areas consideradas suficientemente habitadas ou
corn problernas urbanos, onde foram estabelecidas norrnas que desestimulam
o adensamentO. Urn exemplo de problema é o trãnsito saturado. Ainda ternos
outras areas de diretrizes especiais, ou seja, o sobrezoneamento. São areas
regidas por normas especials mais restritivas e que incidern sobre as regras
do zoneamento, por rnotivo de preservacão ambiental ou de patrimônio, como
o Bairro de Santa Teresa e a região da Pampulha. Elas incidem também
sobre a zona central de Belo Horizonte, considerada uma area extrernarnente
adensada e corn boas condiçOes de infra-estrutura.

Então, sabemos da força e da pressão da especulacão irnobiliária. Não
podemos ficar reféns dela. Sabernos que o adensamento provoca problemas
de saUde e no trânsito. Sabemos. ainda, que Belo Horizonte tern uma
qualidade de vida que é exemplo para outras Capitals. 0 crescirnento
desgovernado provoca urna inversão nesse quadro, piorando-o em dernasia.
Esse problerna e de interesse geral da populacão. As Capitals que crescem
desgovernadarnente tern o problerna da qualidade de vida, que afugenta as
pessoas que queiram nelas morar. Na verdade, esta Casa Legislativa,
preocupada corn essa questão, busca fazer essa discussão. E nesse sentido
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que estamos compondo esta Mesa e chamando os senhores Para esse
debate. A nossa Capital, a Capital das Minas Gerais, colocada entre as
meihores em qualidade de vida, poderá continuar assim, Para que a cidadäo
tenha vida e vida em abundância.

Corn essas palavras iniciais, expressamos as nossas preacupaçoes coma
parlamentares desta cidade e de todo o Estado.

Palavras do Sr. Paulo Lott
Exmo. Sr. Presidente desta reunião, Exmos. Srs. Deputados, companheiros

da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, senhoras e senhores, em primeira
lugar, corn a honra de representar aqui o Prefeito Celia de Castro, tenho o
Clever de salientar nosso respeito e consideraçao ao Presidente da Câmara
dos Vereadores, aqui presente. Interessa ao Poder Executivo de Belo
Horizonte, sobretudo, resguardar a principia da harmonia e independência
entre as Poderes. Interessa-nos, principalmente, neste momenta em Clue
estamos na sede do Poder Legislativo do Estado, preservar a integridade do
Poder Legislativo do nosso municipio. Queremos deixar bern claro que em
nenhum momento esse incidente pode levar ac, desprestigio a Poder
Legislativo, seja a Municipal, o Estadual ou a Federal.

Corn essas palavras iniciais de resguardo do Poder Legislativo de nossa
cidade e da integridade, da inteireza moral do Vereador César Masci, aqui
presente, hornem honrado e digno, toda a cidade o conhece, vamos ao
assunto que nos interessa diretamente.

Ha poucos minutos, comentávan-ios Clue urn dia esta cidade poderá ate
agradecer aos Vereadores que, num momento infeliz, num momento de
descuido, optaram por apresentar essa malfadada proposta legislativa de
alteraçao. Na verdade, no calor dessa discussão, a Clue aconteceu foi Clue a
cidade descobriu urn inusitado amor de seus habitantes por ela. Nunca se viu
em Belo Horizonte urn clamor social, da população, dos belo-horizontinos
pelos interesses, pelo resguardo da qualidade de vida de sua cidade. Todas
as instituigbes, não so as bravas instituiçoes Clue a cidade tao bern conhece,
coma a Instituto dos Arquitetos, as Escolas de Engenharia e de Arquitetura, a
IEPHA e todos as Orgãos dedicados a preservaçao da cultura, da história, da
qualidade de vida da nossa cidade, como tarnbém as novas entidades
preservaclanistas as ONGs e toda a populaçao, do dia Para a noite,
acordaram Para urn assunto Clue era reservado apenas a essas instituiçoes.
Vejo aqui a Diane, das Amigas da Serra; a LolO, da Pampuiha, e tantas
entidades aqut presentes Clue ha tanto tempo vém se dedicando, permanente
e continuamente, na defesa dos interesses de nossa cidade. De repente,
estudantes, donas de casa, operários, pessoas simples, mobilizaram-se,
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fortemente, em defesa dos interesses da cidade.
Ha paucas minutos, comentávamOs Clue iegislacOeS degradadoraS foram

passando uma a uma ao longo dos anos, rnilimetricamente, todo dia uma
pequena emenda, todo dia uma pequena degradacãa, que. as vezes,
passava imperceptivel. Se fizermos hoje uma consolidacão desses pequenas
crimes cometidos contra a cidade, poderemos ter urn verdadeiro cOdiga de
crimes contra a cidade Clue foram passando lentamente, como urn cancer Clue
vai corroendo célula por célula, rua por rua, quarteirão par quarteirãa, late par
late. Quantas vezes tivemaS nesta cidade uma emenda legislativa Clue
transformou urn Onico late em zona diferenciada Para Clue ali pudesse ser
construida urn edifIcia... Isso aconteceu dezenas, centenas de vezes. Essas
coisas foram passanda imperceptiveiS.

Paradoxalmente, a Clue comentávamOs é que esse pecado quase cometido
pela Câmara acordou a cidade. Para mim, esse fat a ganha, fat a subproduta.
Talvez urn dia devêssemOS agradecer a esses Vereadores Clue,
equivocadamente nurn momenta de infelicidade, propuseram essa alteracãa
legisiativa. Essa proposta canseguiu acordar a cidade. Hoje, esse amor a
cidade fica claro nas manifestacöes coletivas e isoladas e nas mancheteS dos
jornais, todos as dias.

Acho Clue esse amor pela cidade está absolutamente consolidada e tenho a
certeza de Clue, daqui Para a frente, ninguém ousará fazer, a luz do sal,
nenhurna proposta degradadora da qualidade de vida da cidade.

0 Dr. Cello de Castro, em uma açãa inusitada e em urn gesto ate de
coragem e ousadia, ac, antecipar a veto, rnostrou coma a ExecutivO, de
rnaneira alguma, compactuaria corn propastas desse jaez. Com  essas
palavras, abstrainda-me de quaisquer consideracöeS técnicas - Para issa,
aqui estão as técnicas da Prefeitura, Clue, se necessária, irãa falar sabre as
questOes técnicas da legislacão -, Cuero agradecer a convite feita pela
Presidéncia desta reuniãa e reiterar a apreco Clue tern a Executiva de Bela
Horizonte par seu Legislativa - pela instituicãa Poder Legislativa e pela
pessaa honrada de seu Presidente -, agradecer a todas as ONGs aqui
presentes, a todos as companheiros da Prefeitura e aos Srs. DeputadaS.
Muito obrigada.

Palavras do Sr. César Masci
Exmo. Sr. Deputada Edson Rezende, Clue preside esta reuniaa e é autor do

requerimento Clue suscitau a sua realização; Sr. SecretOria Paulo Lott, na
pessoa de quern cumprimenta as demais companheiras da Mesa; Sras.
Deputadas e Srs. Deputadas presentes, demais autoridades, imprenSa, Cuero
abordar dais pontos dessa questàa. 0 primeiro é quanta a legitimidade da
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aprovação das emendas de liderança que resultaram nessa proposta de lei.
As emendas foram fetas dentro do Regimento Interno da Casa e eram
pertinentes ac, projeto - tratavam de alteraçoes na Lei n° 7.166, que é a nossa
atual lei do usa do solo. Portanto, quanto a parte legal, não havia como a
Presidéncia da Mesa deixar de aceitar ou negar essas emendas. Esse
processo, coma as Deputados sabem, ate mais do que nós, é utilizado em
todas as Casas Legislativas - não so na COmara Municipal de Bela Horizonte,
mas também na Cârnara Federal e em todas as Assembléias. Quando ha
necessidade de aprovaçao de alguma proposta corn mais urgência, utitiza-se
dessa prética, desse instrumento regimental. Alguns dias antes, havIamos
feito também propostas de grande interesse para a cidade de Bela Horizonte,
coma a renavaçaa do contrato de fornecimento de Ogua e esgata, a metrO, a
autarizaçao para a cantrataçao de empréstimas pagas 0 Prefeitura, para a
saneamento básico da Capital, enfim, propostas sabre várias matérias de
grande interesse para a cidade. Entãa, dentro dessa parte legal, nOo hO a que
contestar.

Mas podemos cantestar, sim, a maneira rOpida corn que foram aprovadas
as matérias palêmicas, coma essa lei do usa do solo. Mas quero afirmar aos
senhares que, naquele momenta, a intençOo dos Vereadores era, Onica e
exclusivamente, chamar a atençao do Executiva. Sabiamos que, cam a veto
do Prefeito - coma jO foi ate anunciado -, tuda a que estava senda votado ali
voltaria 0 estaca zero: aquela vataçao da COmara nãa teria a minima
conseqUéncia, coma sabem muita bern as Deputados que aqui estOa - estau
venda a Joãa Batista de Oliveira, a Marcia Cunha e a JoOo Paula.

Acho que hauve uma mobilizaçáo muito grande, mas fora de tempo, parque
se a COmara tivesse derrubada, naquele momenta, a veto do Prefeito a essa
praposta de lei, ai sim, justificaria essa rnovimentaçãa que foi feita. Mas cam
a reaçOo do Prefeita colocanda-se na posiçao contrOria e anunciando a veto,
na integra, daquelas emendas, acho que tuda voltava 0 estaca zero, e nOo
haveria necessidade de tanto barulho coma a que foi feito. A matéria, que foi
votada, ainda não teve efeito nenhum. Então, entendo que nOo existe nada de
concreto.

Quanta a Pampulha. que eu defendo, apresentei esse projeto, par meia de
urn mavimento popular. Várias reuniOes foram feitas, participei de algumas.
Sou morador da Pampuiha ha 15 anas; par isso, fui procurada para
apresentar essa proposta na COmara Municipal.

Tenho tornado outras iniciativas. Tempos atrOs, tivemas a preocupaçOo de
canvidar as Deputados Federals para uma reuniãa na COmara, quanda
salicitamos que eles colocassern emendas no arçamenta da UniOo para a ana
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2000 favorecendo a Parnpulha.

No comeco deste ano, juntamente corn o Deputado JoOo Leite - eu ainda
pertencia ao PSDB -, fui duas vezes a Brasilia procurar a Ministro Pimenta da
Veiga para que ele intercedesse junto ao Ministério do Planejamento corn
vistas a que a Projeta PROPAM abtivesse navamente condicOes de receber
empréstima de uma entidade japanesa, se não me engano, a ( ... ). 0 Projeto
PROPAM jO estava descartado par essa entidade. Somente após o Deputado
João Leite ter ido a Brasilia juntamente corn este Vereador e corn a
adrninistradora regional da Pampuiha, que nós convidamos, Dra. Maria
Cristina, é que a prajeto voltou a ser estudado par essa entidade. Estamos
tomando providéncias em relaçOo a Pampulha. 0 nossa interesse é que a
Parnpulha valte a ser coma era 40, 50 anas atrOs.

Entenda que a proposta que fizemas não agride a meio ambiente parque,
ao contrOrio do que tern sido falado, as parOmetras apresentados par essa
propasta são bern rnelhores do que as atuais que existem na cidade de Bela
Horizonte. Na nassa proposta de verticalizaçOo em tomb da Lagoa, que se
dana somente na parte em que ela se encantra assoreada, que ela estO
agredida, permitiniamos a construcão na vertical em areas superiares a
4.000m 2 , sendo que apenas 10% dessa area poderia ser destinada a
construcãa. Sabrariarn 90% de area para arborizar, para fazer area de lazer,
enfim, para qualquer outro apraveitarnenta. Esses parOmetros nãa se
encantram em nen hum autro local de Bela Horizonte.

Não sou arquiteta, nOo sou engenheiro, mas pelo pouco que conhecemas,
não temos esses parãmetros em autra local de Bela Horizonte. Nãa estamos,
de maneira nenhuma, agredindo a meio ambiente.

Outra coisa seria a equilibria que se dana 0 cidade, porque quer queira quer
não, a Pampulha estO dentro da cidade de Bela Horizonte. Sou Vereador da
cidade de Bela Horizonte. Temos de olhar a interesse de nossa cidade. Haje,
as grandes prédios, as grandes conjuntos residenciais encontram-se apenas
na Zana Sul. Na Zona Norte nOa existe issa. Na Zona Node reside uma
classe de pessoas menos favarecidas que tern de atravessar a cidade para
trabalhar na Zona Sul, são faxineiras, porteiros, enfim, todas as atividades
necessárias num conjunto residencial.

Entendemos que precisamos desenvolver a Pampulha, que está cada vez
mais agredida e abandonada pelos próprias moradores.

Hoje, nOo existe interesse em canstruir mansão: seja par causa do alto
custo da construcão, seja pelo alto custo de manutençOo. seja par questOes
de seguranca. A verdade é que as casas na Pampulha estOo sendo
abandonadas. Não existe mais nenhum interesse pela regiOo. Somente por
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meo de alguma proposta que faça corn que as pessoas voltem a se
,nteressar pela região conseguiremos revitalizar a Pampuiha. Se náo houver
interesse das pessoas de voltarem a residir na Pampuiha, aquela regio sera
cada vez mais agredida e degradada, fato a que estamos assistindo ha mais
de 30 anos.

Não adranta querer negar que a vocação maior da Pampulha é para 0
turismo e para o lazer. La estào localizados Os principais clubes de Belo
Horizonte. o Mineirão, o Mineirinho, a universidade. A regão está bern servida
de colégios. Ou seja, está preparada para aceitar urn adensamento major.
Mesrno porque a Pampulha, hoje, não é mais aquele extremo de Belo
Horizonte que era ha alguns anos. Hoje, a Pampulha está no meio de Bela
Horizonte; é passagem para os municipios vizinhos. Nâo adianta querer
negar. A Pampulha é passagern para as MunicIpios de Ribeirão das Neves,
Contagem, Santa Luzia, Lagoa Santa, Vespasiano. Se observarmos a Av.
Antonio Carlos, verificaremos que 60% do transporte coletivo que passa por
ali destina-se aos municipios vizinhos, não a Bela Horizonte.

Recentemente, através do PROSAM, foi construIda a Av. Sarandi, que
começa na Av. OtacHio Negrão de Lima, nas proximidades da Toca da
Raposa, e, corn rnenos de 2km, estamos em Contagem, onde existe urna
vasta regio a ser adensada. Temos de nos preparar para isso. Atualmente, a
Parnpulha e passagem e, cada vez mais, sofrerO o movirnento das cidades
vizinhas. Não adianta querer fugir disso.

Moro na orla, onde, as 6 horas da manhã, começa urn movimento intenso
vindo dos rnunicipios vizinhos, no trecho que vai da barragem ate o Mineirão.
NOo adianta querermos tapar o sal corn a peneira.

Nossa proposta para a Parnpulha não a degradara. A area de
permeabilizaçao é bern superior a atual - no minima de 40%. Se não
estabelecermos esses parOmetros agora, no futuro dificilmente
conseguirernos faze-b, porque, quando a construção civil pesada deixar de
construir so na Zona Sub e passar a construir na Zona Norte, principalmente
na Pampulha, esses parâmetros dificilmente serão observados.

Agradeço ao Deputado a gentileza do convite e parabenizo-o por esta
reunião de interesse de toda a cidade de Belo Horizonte.

Palavras do Sr. Leonardo Castriota
Born dia a todos. Gostaria, inicialmente, de saudar o limo. Sr. Deputado

Edson Rezende, de quern partiu a iniciativa desta reuniao. Estivernos aqui
recenternente também em urn seminário muitissimo importante sobre a
questao do patrimOnio histórico e cultural de Minas Gerais. Essa legislatura
tern nos trazido muita satrsfaçâo por estar propondo ternas tao irnportantes

1315
para a cidade e para o Estado. Gostaria de saudar também a Secretário
Paulo Lott e, na sua figura, saiido todos as componenteS da mesa. Gostaria
também de saudar, na figura da Ana, as assaciacOes comunitárias e
ambientalistas aqui presentes e, na figura da Vera, da Câmara de Arquitetura
do CREA, as entidades técnicas também presentes.

0 Instituta de Arquitetos do Brasil é uma instituicão que existe ha quase 80
anos e, em Minas Gerais, ha quase 60 anos, e tern-se pautado pela defesa
intransigente da questão da qualidade de vida. Temos denunciado açOes que,
muitas vezes, dilapidam a possibilidade do desenvolvimentO sustentavel das
nossas cidades. Entãa, é nesse sentido que, coma arquitetos e urbanistas,
como profissianais que trabalhamos, quotidianamente, corn a cidade e que
buscamas a qualidade de vida, nos sentimas no dever moral e profissional de
alertar a populacäa sobre a que aconteceu, na segunda-ferra, na COmara dos
Vereadores. Foi urn ato de tamanha gravidade que, no nosso entendimento,
nern mesrno as próprios Vereadores tinham consciéncra do que estava sendo
proposta. EntOo, desde segunda-feira, urn grupo técnrca do nosso Instituto
tern-se debrucada sobre essa ernenda, procuranda traduzi-la. Sabemos coma
a leis sao, muitas vezes, ate para nos arquitetas, de dificil entendirnenta.
Entàa, pracuramos traduzir para a populacão a que estava acontecendo.

Vou dividir a minha fala em trés partes. lnicialrnente, quero fazer umas
consideracOeS gerais sobre Os maleficios, as impactos provocados par essa
el. Em seguida, quero chamar a atenção para algumas alteraçOes pantuals
propostas pela ernenda, a que, a nosso ver, faz voltar urna pratica que já
acreditavarnas erradicada, ou seja, a de vaborizaçOo diferenciada imobiliOria.
Isso nos preocupa muito, porque configura, claramente, a sabrepasrcãO de
interesses particulares sobre interesses pOblicos. Finalrnente, quero fazer
algumas consideracOes sobre a impartante conjunto arquitetOnico urbanistico
da Pampuiha, que, se afeta a cidade inteira, afeta também profundamente a
nos arquitetas, que ternos urn prafunda amor par esse ato inaugural da
arquitetura moderna brasileira. Na verdade, you basear minha fala em urn
documenta que vamos entregar agora, as 11h30min, aa Preferta Celia de
Castro, e que estamas chamanda de "Manifesto Técnico sabre Emenda
Substitutiva ao Projeta de Lei n° 774/98". 0 departamenta de Minas Gerais do
Instituta de Arquitetos do Brasil vem a pOblica manifestar seu repOdia a
recente aprovacOa pela Cârnara Municipal de Belo Horizonte da emenda
substitutiva ao Prajeto de Lei n° 774/98, que desfigura o Piano Diretor e a Lei
de Parcelarnento, Uso e Ocupação do Solo Urbana, de Bela Horizonte,
aprovadas em 1996.

Esses instrumentos legais, forrnulados a partir de arnpla drscussOo entre as
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principais setores da sociedade e a poder pübiico municipal, tanto no âmbito
do Executivo quanto do Legislativo, estabeiecem Os princIpios fundarnentais
para a desenvoivimento e a organização territorial do rnunicipio, oferecendo
os norteamentos básicos tanto para a acâo da iniciativa privada na ocupaçao
do território como para a direcionamento das acoes do poder pübhco.

Antes de mais nada, é importante lembrar o papel central reservado ao
instrumento do piano diretor pela Constituiçäo Federal de 1988: se
anteriormente a ela, os pianos diretores podiam ser, em muitas vezes, pianos
de açào dos governos municipais, que poderiam ou não ser aplicados, depois
da Constituição, Os pianos diretores passam a ser o instrumento por
exceléncia que vao regulamentar a funco social da propriedade urbana".

Então, muda-se, completamente, de figura o papel do piano diretor. 'Cabe
lembrar que em nossa Carta Magna o direito a propriedade privada foi
novamente reconhecido como urn princIpio básico da ordem econômica.
sempre e quando cumprir uma funço social de acordo corn os "ditados de
justiça social", afirmando-se explicitamente ah que a propriedade urbana
somente cumpre sua funcao quando atende aos "requisitos fundarnentais de
ordenamento da cidade expressos no piano diretor'.

isso é muito interessante, porque as nossas Constituiçöes, desde a década
de 30, vêm falando da funcâo social, mas nunca se preocuparam em dar urn
conteiido para essa funçâo social.

Pela primeira vez em nossa história, a Constituiçao de 1988 dá a conteUdo
atrelando ao piano diretor. Assim, quando a Constituição em vigor define que
"a politica de desenvoivimento urbano tern por objetivo ordenar a pleno
desenvolvimento das funçOes soclais da cidade e garantir a bem-estar de
seus habitantes' e que o piano diretor "é o instrurnento básico da poiltica de
desenvolvirnento e de expansao urbana", ela está, na verdade, subordinando
a propriedade urbana ao curnprimento de sua funcão social no contexto
urbano e, ao mesrno tempo, conferindo ao piano diretor atribuiçoes também
para definir as diretrizes para a iegislaçâo urbanistica, subordinando a acào
privada sobre o solo urbano a funcão social da cidade. Assirn, não é fortuito
que a Constituicâo praticamente obrigue as cidades corn mais de 20 mil
habitantes a aprovar uma lei do piano diretor.

Urn outro avanço de nossa Constituição foi ter reservado aos municipios a
papel mais importante no processo de reguiação do uso e da ocupação do
solo urbano (art, 27, incisos XVIII e XX); ainda que tanto a Governo Federal
como o Estadual tenharn poder concorrente para prornulgar leis e formular
prograrnas sobre a matéria de uso do solo (arts. 21, inciso XX; 23, inciso III, e
V; 24, incisos VI, VII, VUl), a seu âmbito de ação se limita a diretrizes
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genéricas, que não podern ser resolvidas no piano local.

Náo ha como negar que o rnunicipio, a esfera governarnental mais próxirna
da populacão, vai constituir urn nIvel privilegiado para a resolução das
questöes urbanas. Como lembra o jurista Edésio Fernandes JUnior, a
municIplo vai ser, de fato, a nIvel que rnantém o controle legal das diversas
atividades conflitantes que ocorrern no espaco urbana a custa dos recursos
ambientais: "Quaiquer que seja a sua natureza, qualquer atividade que
imphque uso do solo deve ser aprovada pelas autoridades municipais, as
quais, através do piano diretor, tern de criar as diretrizes para ação dos
cidadâos e das agendas pUbhcas".

Assirn, não é de estranhar que a questäo do piano diretor esteja em
discussão na cidade de Bela Horizonte ha tanto tempo: ha pelo menos dez
anos as governos rnunicipais vêrn desenvolvendo estudos técnicos
substanciais e discussöes corn as rnais diversos segmentos para subsidiar a
eiaboração de tao importante documento. Depois de uma primeira
formuiação, materializada no Piano BH 2010, ainda no Governo Eduardo
Azeredo, que não consegulu lograr aprovacão na Câmara, e coube a Ultirna
gestão municipal aprovar urn piano diretor e urna Lei de Parcelamento, Usa e
Ocupação do Solo Urbana, em 1996. Bela Horizonte passou, então, a ter
funçào social da propriedade urbana regulamentada e as diretrizes gerais
para a desenvolvirnento da cidade.

Corn isso, diversas programas de grande abrangência ora ern
desenvolvimento na cidade baseiarn-se nas politicas e, especiairnente, na
lágica de distribuição de populacão e de atividades estabelecidas nessas leis.
Para citar urn exemplo, a BH-BUS é urn projeto estrutural irnportantisSirno
para a cidade. Está sendo todo implantado baseado nas diretrizes do piano
diretor.

Trata-se de instrurnentos cujas efeitos sabre a cidade so se fazem sentir em
media e longo prazos, a que recomenda que qualquer avaliação e alteracão
de seus aspectos mais estruturantes, coma a rnacrozoneamento e as
parâmetros de usa e ocupaçãa do solo, devarn ser feitos apenas após urn
periodo de maturaçãa dessas leis e dentro do espirito da mais ampia
discussâo corn as diversas setores da sociedade.

Nesse sentido, a piano diretor previu a criaçao do Conseiho Municipal de
Politica Urbana -COMPUR - cam a objetiva de acarnpanhar a irnplernentacão
dessas leis, opinar sobre ajustes e reguiarnentacöes de seus dispositivos e
deliberar sabre casos ornissos. Previu tambérn a reaiizacão periodica da
Conferência Municipal de Poiltica Urbana, coma instância maxima de
avaliaçao pela sociedade civil do piano diretor e da Lei de Usa e Ocupacão do
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Solo, e de sugestao de modificaçôes deles. Foi urn mecanismo muito
inteligente, a nosso ver. Uma vez que a cidade é dinámica, não podemos
pensar num planejamento que a congele. Se a cidade näo desenvolvesse,
não necessitaria de planejamento.

No iniclo deste ano foi realizada a primeira dessas conferéncias, corn ampla
participação de entidades empresariais, técnicas e de representação de
moradores, além de representantes do Executivo e da Cámara Municipal. As
conclusöes dessa conferência, transformadas em projeto de lei de iniciativa
do Executivo, foram entregues a Câmara dias antes da aprovacao da referida
emenda. Assim, a aprovação da emenda substitutiva ao Projeto de Lei n°
774/98, realizada sem que as propostas tenham passado sequer pela
apreciaçäo das comissöes regulamentares da própria Câmara, representa,
nâo so por seu conteUdo, mas especialmente pela forma como foi feita, urn
desrespeito 0 cidade e ao processo democrOtico de participação em sua
gestao, expresso no COMPUR e na I Conferéncia Municipal de PolItica
Urbana.

Falarei sobre alguns efeitos. Trabaihamos cada artigo e dividimos o
documento em duas partes. Na primeira, falamos de alguns efeitos gerais
muito sérios sobre a cidade: "Diminuiçao para a cidade inteira dos
afastamentos Iaterais e de fundos ern edificaçôes verticais, diminuindo assim
a distOncia entre prédios vizinhos, corn o conseqüente comprometimento das
condiçoes de ventilaçOo, iluminaçao e privacidade.

Tendéncia ao aumento generalizado na altura das edificaçoes, na medida
em que as areas de garagem passam a ser exciuldas da altura total a ser
considerada para efeito do cOlculo dos afastamentos laterais e de fundos.

Aumento da altura que as edificaçães podem ter junto as divisas dos lotes,
corn impacto na diminuiçOo da insolaçOo para os lotes vizinhos e
comprometimento da paisagem das ruas, devido 0 possibilidade de
construçOo de maiores volumes junto Os divisas e destinados, em geral, a
espaços de garagem.

DiminuiçOo para toda a cidade das taxas de permeabilidade do solo, ou
seja, das areas dos lotes que devem ser deixadas permeOveis, gerando
diminuiçOo na alimentaçOo dos lençôis subterrOneos de Ogua e diminuiçOo da
retençOo das Oguas da chuva pelo terreno, o que tende a acarretar
sobrecarga nas redes de Ogua pluvial e maior risco de enchentes.

Impossibilidade da instalaçao do aterro sanitOrio, indispensável para a
cidade de Belo Horizonte e previsto para ser instalado na regiOo de CapitOo
Eduardo, em terreno jO reservado para tal fim, que passou por urn longo
processo de licenciamento ambiental.
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Em seguida, apontamos alteracôes: além desses pontos gerais, que trazem

grande dano a qualidade de vida urbana e impedem na prOtica a possibilidade
de se "ordenar o pleno desenvolvimento das funçôes sociais da cidade e
garantir o bem-estar de seus habitantes", como preceitua a ConstituicãO
Federal, parece-nos irnportante destacar alguns casos, em que se procede a
mudanças - sem nenhum critério ou embasamento técnicO - do
macrozoneamento de areas da cidade, que, ao causar valorizacão
diferenciada do solo, tende a beneficiar interesses particulares e especificos.
em detrimento de interesses pblicos, desconsiderafldO, por exemplo, toda a
possibilidade de infra-estrutura de algumas regiöes, o que poderia causar
sobrecarga em todas as nossas redes viOrias de Ogua, de Iuz, etc.
ConseguimoS enumerar uma dezena de casos em que, sem justificativa,
houve mudança de macrozoneamento".

Finalmente, nos, do Instituto dos Arquitetos, gostarlamos de chamar a
atençOo para casos como o de Santa Teresa, cuja populacão escolheu urn
estilo de vida, escolheu morar numa regiOo sem adensamento, sern
verticalizacão. Esse desejo dos moradores expressa uma luta de anos, mas
foi desconsiderado.

Queremos chamar a atencOo também para o conjunto da Pampuiha, que
tern significado nOo sO para a cidade de Belo Horizonte, mas também para o
Estado e o Brasil. 0 conjunto da Pampulha é a Unica referenda cultural, em
nIvel mundial, existente em Belo Horizonte. Basta ver a repercussãO
internacional quando a Pampuiha foi construlda, nos anos 40.

Naquele momento, na história da arquitetura, a Parnpulha parecia
representar, entre as correntes que se digladiavam na cena internacioflal, urn
caminho novo, que, de certa forma, iria inaugurar a moderna arquitetura
brasileira, que culminou em Brasilia. A Pampulha é uma referéncia no mundo.
For isso, deveriamos ter todo o cuidado para propor as medidas necessOfias
para a recuperacãO daquele conjunto.

"Hoje, e visvel o estado de decadência ambiental em que se encontra 0
cartOo postal da cidade, como resultado das práticas continuadas e
irregulares de exploracão do solo; os afluentes da bacia apresentam-se
bastante comprometidOs. 0 estado atual de assoreamento da Lagoa da
Pampulha nOo reflete mais do que as consequendlas acumuladas de atitudes
e prOticas incompativeis corn a preservacOo ambiental, o que interfere
tristemente na percepcOo que temos hoje do conjunto arquitetOnicO e
paisagIstico.

Corn relaçOo 0 regiOo da Pampulha, a emenda substitutiva da Lei n° 774
desconsidera a atual situaçOo de comprometimentO ambiental da bacia
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hidrográfica e a precariedade dos serviços de infra-estrutura, principalmente
no que diz respeito ao saneamento e a sensibilidade.

Os arts. 51 a 69 da referida emenda, ao promoverem o adensamento da
regiao, comprometem Os cursos de água e suas nascentes, o patrimônio
arquitetônico e paisagistico constituldo pelo conjunto projetado por Niemeyer
e Burle Marx e pela represa da Pampulha e agrava as condiçöes de
saneamento existentes, ao impor-Ihes uma demanda extra, cujo impacto
sequer foi avaliado.

Alérn dos impactos apontados, a emenda substitutiva em questao, ao
transformar em meramente consultivos o Conselho Deliberativo do Patrimônio
Cultural de Belo Horizonte e o Conselho Municipal de Meio Ambiente,
representa urn grave retrocesso ern toda a politica construIda nos Ultimos
anos, de ampliação da participacão da sociedade nas decisöes relativas a
essas questOes, crucials para a qualidade de vida presente e futura em nossa
cidade".

Nesse sentido, acho particularmente feliz a iniciativa da Assembléia
Legislativa de discutir, neste forum privdegiado, o que acontece em Belo
Horizonte. Se Belo Horizonte, nos anos 80, foi modelo para várias cidades,
por exemplo, ao instalar pioneiramente os Conseihos, hoje ela pode ser urn
exemplo negativo se essa emenda vingar. Nesse sentido é clue estão se
posicionando o JAB, as entidades preservacionistas, ambientalistas, técnicas -
o CREA recentemente votou uma nota de plenário repudiando a proposta -, o
Instituto Mineiro de Engenheiros Civis, o Sindicato dos Engenheiros Civis, 0
Sindicato dos Geólogos. Seremos recebidos hoje pelo Prefeito Municipal;
esperamos que ele vete integralmente essa emenda e que os Vereadores,
conscientes da missão que tern e da gravidade do que foi feito, revejarn suas
posiçOes, voltern atrás e mantenham esse veto, em beneficio da qualidade de
vida para nOs e nossos fdhos. Muito obrigado. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Marilton Borges
limo. Deputado Edson Rezende, Presidente desta reunião; senhores

membros da Mesa, igualmente ilustres; nós, de Santa Tereza, entendemos
ate corno uma honra o fato de estarmos aqui quase que representando a
cidade de Belo Horizonte. Evidentemente, nao somos técnicos no assunto,
mas atuamos como vetor da perpiexidade clue tomou conta da cidade quando
dessa proposta enviada pelo Legislativo Municipal para o Executivo.

Falarernos especificamente de Santa Tereza : porque acompanhamos essa
luta da populaçao de perto. Assim, falaremos urn pouco mais sobre Santa
Tereza, rnais como exemplo, porque, a rigor, a luta da Pampulha e de outros
bairros de Belo Horizonte não é diferente da nossa.

1321

Em 1996, por ocasião da votaçOo da Lei do Uso e Parcelamento do Solo,
conseguimOs dar urn abraço na nossa principal praca, a Duque de Caxias, em
Santa Tereza, e nasceu ali o movimento Salve Santa Tereza. Por meio de 4
mil assinaturas, pedlamos que se levasse em conta o passado histOriCo e as
caracteristicaS urban isticas do bairro.

Norrnalmente ouvimos uma acusacão corn relacão a nós, moradores de
Santa Tereza, de que queremos transformar o bairro nurna ilha. NOo é isso;
queremoS, sim, que qualquer crescimento aconteca segundo algunS
paràmetroS, para que o bairro não exploda numa desordern urbana, que
aquilo nOo vire urn caos urbano. Eu e minha farnilia estamos ha mais de 50
anos all, e percebemos isso.

Em 1996, 4 mil assinaturaS pediam que Santa Tereza fosse considerada
uma area de diretrizes especiais. A Prefeitura, depois de urn longo procesSo,
de rnarchas e contramarchaS, através da Administracão Regional Leste e da
Secretaria do Planejamento, contratou uma ernpresa de engenharia para
estudar o caso especIfico de Santa Teresa. Isso foi discutido exaustivamente
corn a populacão do bairro. Foi feita urna pesquisa pela empresa Praxis (?)
Engenharia, contratada pela Secretaria do Planejameflto, que constatoU que
praticamente toda a populacão do bairro, de 80% a 90%. era absolutameflte
contra a sua verticauizacãO. Eles eram a favor de urna verticalizacãO de forma
ordenada.

Isso foi discutido corn a populacOo, e o projeto foi feito. 0 Presidente da
Càmara, Dr. César Masci, chamou-nos, e constatamos que realmente as
liderancas do bairro queriarn que fosse feito dessa forma: e concordàvamos,
corn uma ou outra ressalva. corn o projeto da Prefeitura que está nas
comissOes da COmara, sendo estudado. De repente, fomos surpreendidOS.
Falamos que fomos surpreendidos porque foi urn fOrum longo e
absolutarnente democráticO de discussão. A sociedade de Santa Tereza,
assirn corno a da cidade inteira, viu surgir esse projeto modificando alguns
tens técnicos. tais como altimetria e afastamento, e absolutameflte distante
de tudo aquilo que havia sido proposto e discutido corn a populacOo do bairro.
Nesse aspecto, nao podemos concordar de forma alguma corn ele. A
cornunidade de Santa Tereza, que eu represento, defender, sempre due
todas as mudancas a serem feitas, nào somente là, mas tarnbém na cidade,
sejam discutidas e negociadas com a populacão.

Entendo que o interesse de urn construtOr e de urn negociante não é menos
legItimo do que o anseio da populacáo. Mas, certarnente, ele sera mais
legitimado ainda se for discutido corn os principals i nteressados no assunto,
para se chegar a uma solucào negociada. Por isso, na nossa visOo - e falo
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não apenas como integrante do movimento Salve Santa Tereza, como
também corno Presidente da Associação Comunitária -: somos
absolutamente contra qualquer projeto que, a pretexto de visar ao bern
comum, traga, nas entrelinhas, interesses especIficos de urn cidadão, de urn
pequeno grupo ou de quem quer que seja. Sabernos que, da forma como
está, o projeto não vingará. Mas, como disse o Secretário Paulo Lott, corn a
maior propriedade, Belo Horizonte ainda Ira agradecer muito a esses
Vereadores por terem instalado essa discussão na sociedade, deixando mais
claro para o cidadào comum como a cidade de Belo Horizonte nos é cara.

Palavras da Sra. lima Arruda AraUjo Abreu
Sr. Leonardo Castriota. Presidente do lAB; Flávia Mourão, Secretária

Adjunta de Obras da Secretaria de Atividades Urbanas; Secretário Paulo Lott,
representante do Prefeito Célio de Castro; Deputado Adelmo Carneiro Leão,
substituindo 0 Presidente desta reunião, Deputado Edson Rezende: Vereador
César Masci, Presidente da Cãmara Municipal de Belo Horizonte; Sr. Marilton
Borges, Presidente da Associacao de Moradores de Bela Horizonte.

Em primeiro lugar, gostaria de ressaltar a importância desta discussào e
parabenizar o Deputado Edson Rezende, hornem sensivel aos problemas
desta cidade. Tenho acompanhado o trabaiho do Deputado nesta Casa. Ele
tern defendido, de forma brilhante, as areas da saUde e da educação. Agora,
traz a discussäo das rnudanças propostas de verticalizaçao em Belo
Horizonte. Ele está de parabéns.

Mas gostaria de lamentar profundarnente o fato de esta Assembléia não ter
dado uma resposta ao pedido de realizaçao de audiência püblica feito pelo
Deputado Fábio Avelar em 23/8/99. lnfelizmente, ate hoje, nao obtivemos
nenhuma resposta desta Casa. Tao logo o projeto fosse aprovado, iriarnos
encaminhar ao Ministério PUblico uma representaçao contra esta Casa,
porque entendernos que houve uma omissão dos parlamentares, ou seja, não
trouxeram essa discussão a este Plenário, tendo em vista que a região da
Pampulha é tombada por urn decreto de 1984, do ex-Governador Tancredo
Neves. Além disso, é tombada pelo IFAM. São dois tombamentos
irnportantissimos, mas infelizmente a Cãmara Municipal tende a não respeitá-
los. Ha, ainda, a Lei n o 11.726, aprovada aqul, em 1984, que dispôe sobre a
polItica cultural do Estado de Minas Gerais. Esta Casa tern uma
responsabilidade muito grande por tudo que acontece nesta cidade, a Capital
do nosso Estado. Todas as leis aprovadas na Assernbléia Legislativa e na
Câmara Municipal servem de modelo para outras cidades de Minas Gerais.
Gostaria ate de perguntar ao Deputado Edson Rezende se Barbacena já tern
piano diretor. A Constituiçao de 1988 obriga as cidades corn rnais de 20 mil
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habitantes a terern piano diretor. E importante as cidades discutirern uma
politica urbana. E importante que as Câmaras Municipais entendam que as
pessoas tern direito ao planejarnento urbanistico. A cidade é nossa casa. Se
não cuidarmos da nossa casa, quem e que vai cuidar? Quem melhor para
cuidar da nossa casa que os nossos representantes, que foram eleitos para
isso?

Acho que não you discutir o problema da verticalizacão, porque foi
amplamente discutido na midia. Todos sabem dos prejuizos que traz para a
cidade uma lei aprovada sern Os cuidados necessãrios. Gostaria de remeter a
urn passado nao muito distante, quando eram feitas mudanças de lotes e
quarteirOes na Câmara Municipal, para atender aos interesses da
especulacão imobiliária. Está aqui a Deputado Alvaro Antonio, Vereador
desde 1972. Eu a assessorei voluntariamente, por vários anos. Tenho a macor
orguiho de estar votando no Deputado. Gostarta, ainda, de ressaltar a
presenca dos Deputados João Paulo, João Batista de Oliveira, Márcio Cunha
e Rogério Correia, ex-Vereadores, que sabem mucto do que falo.

Era urna angOstia muito grande para a populacão ver essas coisas
acontecerem na Cãrnara, sern que houvesse discussão corn a sociedade. E
irnportante que toda a sociedade discuta essa questão. rnas näo da forma
corno foram discutidos a Piano Diretor de Belo Horizonte e a nova Lei de Usa
e Ocupacão do Solo. Ela tern de ser discutida item por item, porque é uma lei
extrernarnente complexa.

EstOo aqui alguns ex-Vereadores, e todos sabem que é impossIvel urn
Vereador entender urn projeto da compiexidade do piano diretor e da Lei de
Uso e Ocupacào do Solo. Acho que a Câmara Municipal deveria ter uma
infra-estrutura muito melhor do que a que tern hoje, corn equipes
multidisciplinares, para dar consultoria aos Vereadores, a fim de que eles
soubessem corretamente a que estão aprovando. Isso não acontece nern na
Cârnara Municipal nern na Assembléia Legislativa, porque muitos Deputados
votam sem saber a que estão votando. As vezes, confiam na Lideranca, que
apresenta as projetos, e não as discutem, coma deveria ser.

Gostaria de ressaltar a briihante atuação da Presidente da Associacão
Ambientalista Serra do Curral, Diane, que, quando da aprovacOa do piano
diretor e da Lei de Uso e Ocupação do Solo, discutiu-os amplamente, nOo 56
defendendo a sua região, mas tarnbém a cidade como urn todo.

Em 1995, trouxe a esta Casa urn abaixo-assinado corn assinaturas de
vários Deputados, rnostrando os perigos que a cidade corria ao se
verticalizar. Antes da nova Lei de Uso e Ocupação do Solo, 60% dos bacrros
da cidade nOo erarn verticalizados, tinharn prédios de ate trés andares. e



IT
1324

podia-se fazer construçào comercial em todos os lugares. A cidade tinha
qualidade de vida. Mas sabiamos que era necessário mudar a Lei de Uso e
Ocupaçao do Solo porque a cidade precisava crescer. E necessário que ela
cresça tendo sempre coma parâmetro as pessoas, as cidadãos que aqul
vivem. Acho que nao podem prevalecer as interesses da especulaçao
imobiltária em detrimento dos interesses, dos direitos do cidado.

A antiga Lei de Uso e Ocupacao do Solo precisa ser mais debatida. Sei que
you ser massacrada par issa, mas, infelizmente, a midia não dá o espaço
necessário para que a sociedade realmente caloque as suas preocupaçöes.
Fico imaginando par que so agora a midia acordou, porque caisas muito mais
graves aconteceram naquela épaca e coisas muito mais graves estão
acontecendo agora, num projeto que a Prefeito encaminhou a Câmara
Municipal e que é tao danoso coma esse. Acho que não podemos crucificar
so a Câmara Municipal, so as Vereadores, par essas questoes que
acantecem na cidade. 0 Executivo também é responsável, uma vez que é urn
rolo compressor, passando por cima dos nossos representantes.

A aprovação dessas emendas num projeto "frankenstein" nao é sO
responsabilidade dos Vereadores, porque essas emendas foram
apresentadas pelo Executivo, que apresentou vários outros prajetos, coma,
par exempbo, a que prapöe aurnento de 45% para as Secretários. Então, acho
que issa é alga que temos de abaminar.

Infelizmente, nosso tempo é curta, mas ainda gostariamos de colocar várias
coisas. Assim, quero pedir urn pouco mais de tempo. Quero apenas ressaltar
que a Vereador César Masci, quando a prajeto foi apresentado, teve conosco
uma reuniäo e nos disse que apresentássemos outro projeto, pois, coma
Presidente da Casa, ele tinha de acatar os projetos que Ia chegavam.
Entendemos sua situação, mas gostariamos de dizer que as entidades não
governamentais nãa tern dinheiro para contratar uma equipe multidisciplinar -
que é carissima -, para elaborar um prajeto de lei, e isso é responsabilidade
do Executivo, embora ache que as leis devam ser, sim, discutidas
amplamente, corn sociedade.

Gostaria de dizer uma palavra também sabre as Conselhos que foram
criados. Acho que temos de discutir amplamente sua constituiçãa e
composição, pois são instãncias impor-tantes da sociedade. Acho ate que,
nesse sentido, fol criada uma Cârnara paralela, porque, nos Conselhos
Municipais, a legislaçao é modificada...

Deputado João Paulo, a senhor está incomodado, querendo falar, e
certamente terá tempo para faze-b, mas gostaria que esta Casa desse mais
espaço para as entidades, pois acha que a saciedade deveria ser mais
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ouvida. Agradeco a convite feita pelo Deputado Edson Rezende, mas
gostariamos que tivéssemos a nossa audléncia p(jblica, coma já pedimos,
para discutir amplamente essa questão aqul, na Assembléia Legislativa. Muito
obrigada.

Pabavras da Sra. Flávia Mourãa
Bom-dia a todos. Na pessaa do Deputado Adelrno Carneira Leãa,

cumprimento as demais componentes da Mesa e as presentes no Plenário.
Muito ja fob dito corn relacão aas danos que essa emenda substitutiva aa
Prajeto de Lei n° 774/98 pade trazer ao municipio, em termos arnbientais e
urbanisticos e em termos da prOpria arganizacão democrática das instãncias
de participacão da sociedade na decisão dos rumos da cidade.

So gastaria de acrescentar que, na yerdade, foram diversos parãmetros
aparentemente pequenos - corno as questôes dos espacamentas laterais, da
redução da taxa de permeabibidade, do aumento da densidade habitacional na
Zona Sul - cujo somatOrio certamente será muita danoso, e em curta espaço
de tempo, para urna grande região da cidade. Outras abteraçöes pontuais.
também já citadas, reforçam a questão de beneficias individuais, de pessoas
estarem trabaihando para alteraçöes bocalizadas na Lei de Ocupação e Usa
do Solo, em name de privilégios que a resto da regiâa, a resta dos moradores
do bairro não tern. Entãa, são questöes atualmente inadrnissiveis; são
prãticas que ha muito ja nao se admitem nos processos democráticos da
cidade.

Gostaria tarnbém de ressaltar algumas questôes apresentadas peba
Vereador César Masci corn relação a Pampulha. A Pampuiha precisa, sirn, de
uma revitabização em sua ocupacão, usa ou coisa assim, rnas nunca de forma
a prejudicar a prOpria lagoa. Se ainda não ternos a certeza de coma é que
essa recuperacão val acontecer, coma podemos estar Iiberando quabquer tipo
de adensarnento adicianal na regiao? E Essa ocupacão nâo quer dizer sO a
verticalização - que, certamente, val comprarneter a paisagem da bagoa -,
mas, na prOpria ocupacão dos bates: quabquer coisa que se dé de forma maior
do que a que existe hoje vai comprometer a abimentacão do lençol freática, a
abimentaçao da própria lagoa. Entãa, naa podemos pensar em aumento de
potencial construtivo, que estará, nos prOximos anas, afetando as Iagoa.

Queremos discutir uma forma ordenada de ocupaçãa nas regiOes da
Pampubha, mas depois que houver urn pIano de recuperacão aprovado e em
funcionamento.

Finabmente, corn relação a Santa Tereza, gostaria também de acrescentar
que a abteracão praposta para Santa Tereza nãa é fruto sO do deseja dos
moradores, que certamente contribuIram muito corn todo esse movimento
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"Salve Santa Tereza, que não é uma salvaçao para aqueles que la morarn, é
em nome da defesa de urn bairro que para todo o municIpio de Belo Horizonte
carrega urn grande potencial histórico e cultural, que certamente é referéncia
para todos nós.

Da mesma forma, a Pampulha tern urn grande potencial turistico a ser
preservado e é ü grande referendal histórico e cultural de toda a nossa
populacão. Essas são preocupaçöes que temos em vista de todos esses
parãrnetros, sem entrarmos na discussão do pape! dos Conselhos
Deliberativos do Patrimônio Cultural, do Conselho Municipal de Poiltica
Urbana e do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Por tudo isso.,
recomendamos ao Prefeito o veto total a esse projeto de lei aprovado na
semana passada na Câmara Municipal.

Não queremos nos fur-tar de uma discussão sobre o projeto que foi
apresentado na Cârnara pelo Executivo. Gostaria de rebater as
consideraçöes feitas pela companheira Jima de que esse projeto do Executivo
so foi apresentado depois de urn amplo balizamento corn todas as entidades
que querem discutir o futuro da cidade. E born lembrarmos que desde que foi
apresentado o primeiro Piano Diretor a Cârnara Municipal, na época do BH
2010, não me referindo nem ao Plano Diretor anterior, que chegou a ser
elaborado, mas não chegou a ser enviado para a Câmara, houve urna
rnudança de postura em relaçâo a definição do futuro da cidade. Já não cabe
so aos setores técnicos, aos setores construtores da cidade, aos
empresários, definir qual é o futuro de determinado bairro, de determinada
região da cidade.

Tern sido feito urn esforço, respondido a altura por todas as entidades
ambientalistas e associaçOes comunitOrias, de estarem cada vez mais
participando dessa discussão, entendendo que pequenas alteracaes na
legislação do uso e ocupação do solo serão altamente maléficas para 0 bairro
em que moramos, para a cidade onde trabalhamos e vivemos.

Nesse sentido, acho que foi altamente rica e produtiva essa primeira
conferéncia municipal de politica urbana realizada no começo deste ano. Os
resultados estOo al, foram apresentados a Câmara para mais uma vez serem
discutidos pelos nossos Vereadores. Daqui para a frente esperamos que esse
seja urn processo crescente, que cada vez rnais tenhamos comunidades
engajadas e que essas comunidades possam dar subsidios aos seus
Vereadores na hora de definirem Os rumos da cidade.

Era so isso que gostaria de dizer. Agradeço a oportunidade e parabenizo a
Assembléia por esta iniciativa tao importante de estar participando desta
discussão da revisâo da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupacão do Solo do
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MunicIpio. (- Palmas.)
Esclarecimentos sobre os Debates

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - A Presidéncia vai
conceder a pa!avra aos Srs. Deputados que desejarem formular perguntas
aos expositores. Para tanto, salienta aos parlamentareS que se inscrevam
junto 0 Mesa e que, ao fazerem uso do microfone, sejam objetivos e sucintos,
dispensada a formalidade das saudacOes pessoais.

Cada Deputado disporO de 5 minutos para a intervencão, garantindo-se o
mesmo tempo para a resposta do ex positor questionado.

Debates
O Deputado João Paulo - Sr. Presidente Adelrno, senhoras e senhores que

nos visitam, permitam-me registrar uma certa emoçOo por voltar a falar sobre
o piano diretor e a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo Urbano de
Belo Horizonte, porque o destino me confiou a enorrne responsabilidade e
honra de presidir a COmara Municipal na oportunidade em que votamos esses
dois instrumentos jurdicos da maior expressão.

Se nOo bastasse, confiou-me ainda o destino a responsabilidade de presidir
ambas as comissOes extraordinOriaS constituldas por 13 Vereadores para
legar a Belo Horizonte esses importantes instrumentoS de urbanismo. Dai a
emoção corn que falo dessas duas questOes.

Naquela oportunidade, inauguramos uma nova sistemOtica. Por minha
iniciativa, a COmara Municipal passou a interagir corn a comunidade de
maneira diferente. Realizamos audiéncias pOblicas fora do prédio da COmara
Municipal: no Pampulha late Clube, para ouvirmos a cornunidade daquela
região sobre seu pensamento a respeito dos instrurnentos que colocarlarnoS
em votacOo; no Aeroporto de Carlos Prates, corn a mesma finalidade: junto a
AssociacOo Comercial, em seu prédio-sede, na Av. Afonso Pena; na COmara
de Diretores Lojistas; no S1NDUSCON; no Teatro MarIlia.

Dizia o Marilton que não responsabiliza. nOo culpa, nOo censura o
segmento da producOo ou da indOstria de construção civil em Belo Horizonte
por diligenciar para que seus interesses prevalecam. Na oportunidade, esse
segmento fol ouvido. E, de certa forma, algurnas de suas reivindicacOes foram
atendidas. Mas os dois instrumentos votados foram extraidos, como que urn
denominador, do interesse de Belo Horizonte como urn todo. Pessoatmente,
senti-me gratificado e honrado pelo destino, porque sernpre quis trabaihar
para resgatar aquela imagem de Belo Horizonte, cidade-jardirn da rninha
infOncia, aqui vivida. Eis que se me apresentou a oportunidade como urn
enorrne desafio, que enfrentei corn galhardia. Mudei-me, quase literairnente,
para a COmara Municipal, onde ficava ate de madrugada e, de rnanhO. ja
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estava de volta, porque essa era a exigéncia do encargo. E não me fuei a
meu compromisso a resgatar minha responsabifidade para corn Belo
Horizonte, que reputo como misto de cumprimento de responsabjjidade e
presente que legamos ao municiplo na Oportunidade em quo Belo Horizonte
completava seu centenárjo A cidade-jardjm tal como a da minha infáncia,
näo era possivei. Mas o que era possivel fol feito.

Sou advogado e economista debrucel-me sobre essas questoes e passei a
entender do assunto como urn urbanista Aprendi expressöes tipicas do meio,
como "envelope solar' e "solo criado". Recordo-me que a Prefeitura num
equivoco, remeteu a Câmara Municipal urn projeto em Clue propunha a venda
de solo criado. E o que é sso? De imediato, opus-me de maneira vigorosa aesse i nstrumento Clue, em üitima análise, era exatamente esse projeto que ai
está. A Prefeitur-a queria vender solo imaginario para quem desejasse
aumentar o coeficiente de aprovejtamento do seu terreno, ou seja, em urn
terreno onde fosse possivel edificar urn prédio de 10 pavimentos, bastava ao
propnetário desejar construir urn do 20 e poderia faze-Jo, desde q ue pagasse
a Prefet urn solo imaginarlo que Ihe desse condicäo de promover esse
aproveitar-nento duplo. Naquela oportunidade entendia Clue isso jamais
poderia ser aprovado. Derrotamos essa iniciativa da Prefeitura de BeloHorizonte.

Envelope solar é uma questao muito bonita. Tratava-se de dar as
residêncjas, quer verticalizadas ou horizontal izadas, o direito de receber uma
fresta de sol durante determinado periodo do dia. Todas essas questoes
foram novidades discutidas nesse piano diretor, sobre o qual, corn muita
ernocao, volto a debater.

Gostaria de dizer mais: tenho muito carinho e respeito pela Cárnara
Municipal, uma entidade grandiosa que, repetindo, tive a grande honra de
presidir no momento mais fértil, mais profIcuo da sua existéncia exatamente
porque, naquele momento, legamos a Belo Horizonte esse projeto. Ele não e
urn projeto de lei, rnas é urn projeto de Vida encerrado nessas duas leis, no
piano diretor e naquilo Clue se chamou Nova Lei de Uso, Parcelamento e
Ocupaçao do Solo Urbano. Alenta-me, gratifica-me ouvir do Presidente da
Cârnara, a essa aitura, que os Vereadores tern a noçao do que fizeram e que
não aprovaram essa proposta de alteraçao para que ela vigorasse,
aprovaram como que dando urn aceno, uma sinalizacâo urn alerta, urn avisoou coisa que 0 valha para o Executjvo e também para a sociedade.

Já termino, Presidente , peço pacléncia a V. Exa., já que a minha situaçáo é
inteiramente peculiar, como já disse.

o Sr. Presidente - Deputado Joâo Paulo, não é questão de paciência, e,
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sim, de disciplina. iamos conferir a todos os Deputados, inclusive a ex-
Vereadores de Belo Horizonte, urn tempo malor do que o que estava previsto
na pauta, que era de 3 minutos. Cornpreendendo que esse tempo seria
insuficiente, conferimos urn tempo de 5 minutos. V. Exa. já ultrapassou esse
tempo em 2 minutos. Gostaria, já Clue V. Exa. não é o conferencista do
momento, que concluisse ou fizesse a pergunta quo deseja a Mesa.

o Deputado Joâo Paulo - Nobre Presidente, devo dizer a V. Exa. que não
me inscrevi para fazer pergunta. E engano de V. Exa, porque dirigi-me ao
Edson Rezende pedindo a minha inscrição para essa finalidade. Eu não sou
indisciplinado, caro Presidente, e acho que V. Exa. coloca essa terminologia
de urna rnaneira infeliz e inadequada. Já you encerrar e gostaria Clue V. Exa.
tivesse usado o mesmo critério para outros interventores, outras pessoas que
usaram da palavra para agredir parlamentares desta Casa e outras pessoas.
Muito obrigado e encerro aqui.

o Deputado Fabio Avelar - Sr. Presidente, demais integrantes da Mesa,
senhores convidados, em primeiro lugar, gostariarnos também de fazer coro
corn essas pessoas Clue acreditam Cue esse processo que vem acontecendo
na Cârnara Munici pal de Belo Horizonte, realmente, é urn afronto a
democracia. Ou seja, a utilizacão desse artifIcio regimental Cue permite ao
Executivo, ao Legislativo apresentar emendas, as conhecidas emendas
"frankenstein", em projetos importantes para toda a comunidade. Nas iltirnas
semanas, tivemos exemplos bastante claros de utilizaçào de emendas
"frankenstein". Podemos citar aqui urn empréstirno de 150 milhöes, podemos
citar o aumento dos Secretarios, podemos citar aqui a aprovacão da
transferéncia de concessão da COPASA, que presta o serviço de água e
esgoto a Capital, para a SUDECAP. Agora, tivemos também esse absurdo
Clue foi a aprovaçâo dessa emenda que modifica todo o trabaiho, que, como ja
foi dito aqui, foi fruto de vários e varios anos de estudo e de consulta a toda a
população de Belo Horizonte. Gostariamos de dizer da nossa tristeza ao
verificar que, através de uma simples emenda "frankenstein", de urn processo
espürio, se consegue mudar toda a concepcão de uma cidade. Digo isso
porque parece que sempre o interesse econOmico se sobrepöe ao interesse
da comunidade.

Por processo semelhante, tivernos, recentemente, alterada uma zona
especial de preservação ambiental, a area do Cercadinho, os ünicos 2% de
Clue Belo Horizonte dispOe para distribuiçao de água, o ültirno manancial de
água de nossa cidade. A area foi totalmente descaracterizada para possibilitar
a implantação de urn megaempreendimento que todos conhecem e que foi
tema de debate nesta Casa.
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No que diz respeito a Pampulha, discutimos numa reunião recente, que

contou corn a presença do Vereador César Masci, o processo de
verticalizaçao. Nessa oportunidade, para a surpresa de pessoas que nos
assistiam e mesmo que participavam do debate, procedeu-se a apresentaçao
e a discussão de vários projetos referentes a Pampuiha, que são o PROPAM,
o Projeto César Masci, o Projeto Gerar, que é bastante complexo, e 0
Dragagem a Grande Distãncia - OLD. A Prefeitura ainda não tinha uma
posicao sobre todos esses projetos.

Em principio, sou contrário ao processo de verticalizaçào, mas acredito que
esse estudo deva ser aprofundado corn relaçao a Pampuiha. Tive
oportunidade de percorrer aquela região e posso dizer que é lamentável a
situaçao em que ela se encontra. Nós, da comunidade, temos de encontrar
urna solução para o probiema.

Nesse contexto, faço uma pergunta ao representante do Prefeito Municipal:
a Prefeitura pretende vetar o projeto? Acredito na seriedade dos Vereadores
que, certamente, vao repensar e rnanter o veto do Prefeito. A Prefeitura tern
algum projeto que vise a consohdaçao dos projetos existentes em relaçao a
Pampulha? Ela tern idéia de fazer urn piano diretor que engiobe todos Os
problemas que a Pampuiha enfrenta?

Por fim, dirijo-me a representante da Associaçao, a Sra. Ilma, para dizer-lhe
que deve ter havido urn ruido na comunicaçao entre nós. Tinhamos urn
compromisso marcado em meu gabinete, e, por motivo de viagem de Oltima
hora, o encontro foi cancelado. Parece que, inconformada corn isso, ela tenha
dito que já não se interessava em procurar meu gabinete para discutir o
assunto. No entanto, coloco meu gabinete a disposição dela, como o faco
para todas as pessoas que me procuram. As vezes, por nossa agenda estar
sern pre cheia, enfrentamos alguns percalços.

Reafirmo meu desejo de estar junto das pessoas que procuram encontrar
solução não so para a Pampulha, como também para a nossa cidade.

o Sr. Presidente (Deputado Edson Rezende) - Corn a palavra, o Sr. Paulo
Lott.

o Sr. Paulo Loll - A primeira pergunta do Deputado Fábio Avelar é sobre se
o Prefeito tern intençao de vetar a projeto. Muito mais que a intengão é a
declarada decisão de vetar. 0 Prefeito anunciou isso corn muita ciareza,
reiterou o compromisso e vai vetar 0 projeto.

A segunda pergunta diz resperto a politica urbanistica sobre a Pampulha.
Vou pedir a Fiávia para se ater as questoes técnicas, mas quero, desde já,
deixar registrado que a Prefeitura tern clara politica a respeito da Pampulha e
de todas as areas de Belo Horizonte.
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Sobre a Pampulha, foi recentemente criada o PROPAM, que e urn

programa especifico para delinear as questôes urbanIsticas da região e que
prevé, em primeiro lugar, antes de cuidar de verticalizacão, vias urbanas ou
espelhos de água, a questao ambiental: cuidar da bacia hrdrográfica da
Pampulha. As outras questoes são suplernentares. Essa comissão é
presidida pelo Secretário Adjunto de Meio Ambiente, Dr. Paulo Macrel, e vern
se reunindo diuturnamente corn os técnicos da Prefeitura, para cuidar disso
corn muita atenção. Vou solicitar a Flávia que faca outras consideracöes a
respeito.

A Sra. Flávia Mourão - A questão da Pampulha está sendo tratada,
primeiramente, dentro do Programa de Recuperação da Lagoa. For exigéncia
do piano diretor, aprovado em 1996, deverá ser encaminhado a Câmara
Municipal urn projeto de iei contendo todas as diretrizes de intervencão na
lagoa e como se dará essa recuperação. Entre essas diretrizes estão os
parãmetros urbanisticos adequados a essa recuperacão.

Foram consultados o piano diretor, o estudo sobre o esgotamento sanitario,
elaborado pela COPASA e o piano de abastecirnento. Está sendo feito o
estudo hidrogeolOgico de capacidade, além do levantamento de tudo que
acontece na bacia, tanto em Belo Horizonte como em Contagem, que tern
impacto direto sobre a lagoa.

A alteracao de parâmetros urbanisticos, sO depois desse projeto aprovado
pela Câmara Municipal, sO depois de se esciarecerem quais as implicaçOes
que a ocupação trará para a Lagoa da Pampulha.

Também está em trarnitacào na Cârnara Municipal o projeto de lei que
prevê o convênio entre Belo Horizonte e Contagem para a recuperacão da
lagoa. Outras propostas tramitam na Prefeitura, mas ainda aguardam essa
definiçao da recuperação sanitaria e ambiental da lagoa.

Posterrormente, alguns projetos podem ser pensados para revitalizar
urbanisticamente a lagoa da Fampuiha e ajudar na manutenção dessa
preser-vacão. Sabemos que o custo da recuperacão é altIssimo, e também o
será o custo de manutencao da lagoa corn o espeiho d'água sufrciente.

Certamente, deveremos contar corn a parceria da iniciativa privada. Esses
conceitos estão sendo discutidos, algurnas propostas foram apresentadas,
mas ainda não existe urn projeto final do Executivo para ser apresentado a
sociedade.

A Sra. llma Arruda Araüjo Abreu - Gostaria de responder ao Deputado
Fábio Avelar, por quem tenho a maior carinho. Quando as entidades
trabalharn em benefIcio da cidade, ha grande contato corn a COPASA.
Quando ele era diretor da COPASA, tivemos urn relacionarnento rnuito born e
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inauguramos, na região do Barreiro, juntamente corn a Deputado Alvaro
Antonio, várias redes de água, esgoto e caixas d'água.

Como houve uma audiência püblica na Pampulha para discutir a questão do
PROPAM, disse que iriamos encaminhar a ele uma solicitaçao de audiência
pUbhca para tratarmos desse assunto na Assembléia Legislativa, porque a
Pampulha e uma região tombada por urn decreto, e o projeto em tramitação
na Casa desrespeitava essas leis.

Estive no gabinete do Deputado, mas ele não pOde me atender. Foi
niarcada outra audiéncia, mas ele a desmarcou par motivo de viagern.
Gostaria de dizer a ele que continuamos aguardando a audiéncia piblica
solicitada para tratar dessa questao que afeta a vida de cada urn. Se essa
legislaçao for aprovada, ira alterar a cotidiano das pessoas e agredir uma
região importante para a cidade.

Eu gastaria de dizer ao Dr. Fábio que continuo aguardando a resposta dele,
para que se realize essa audiência püblica. Jamais eu diria que não estaria
interessada em conversar corn nenhum Deputado. Todas as pessoas que me
conhecem sabem da importància que dou ao parlamento, não so ao
municipal, mas também ao estadual. Acho que aqui é uma instãncia
importante para discutirmos a nossa cidadania, para trazermos as nossas
reivindicaçOes, fazermos corn que as nossos direitos sejam respeitados. Acho
que as Deputados foram eleitos para isso, e aqui é o forum propicio para esse
tipo de coisa. Eu jamais falaria uma coisa dessa. Peco desculpa ao Deputado,
porque deve ter havido urn mal- entendido. Valorizo imensamente o trabalho
de todos aqui, acompanho a atuação de vocés e me sinto em casa quando
aqui venho. Tenho por todos os Deputados urn carinho muito grande. Peco
desculpas se houve esse mal-entendido no gabinete. Muito obrigada.

o Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, meus cumprimentos a
todos as convidados. Eu gostaria de falar ate na presença do Presidente do
lAB, Dr. Leonardo Castriota. Na verdade, na sua fala, ele começou a traduzir -
e a Dra. FlOvia também caminhou nessa direçOo - o que estamos sentindo,
que ha mais desinforrnaçao do que informaçâo sobre o processo.

Fui Vereador em Belo Horizonte durante 12 anos, fui relator do capitulo da
cultura, na lei orgOnica, e queria falar da participação do Marilton, porque a
depoimento dele e o do Prof. Paulo Saturnino foram os dois depoimentos da
Comissão de Cultura que analisaram a cidade como urn espaco cultural como
urn todo, porque a discussOo da cultura estava passando mais pela area dos
espetáculos. 0 Marilton, apesar de ser uma pessoa do "métier", defendeu a
cidade inteira no aspecto cultural,

o que eu queria, Sr. Presidente, é dizer que assistimos a várias demandas
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e convivemos corn urn certo autoritarismo técnico do Conselho, do qual eu
próprio participei, as vezes, corn urn enfrentarnento corn a autoritarismo
politico da Câmara Municipal. Existe urn grupo de arquitetas ilurninados em
Bela Horizonte, para os quais tudo é permitido. Qualquer projeto que eles
assinam é permitido, corno, par exemplo, fazer aquele prédio de lata na Praca
da Liberdade, dizendo que ele estO em sintonia corn a conjunto histórico do
local, ao rnesmo tempo em que se proibia a urn herdeira construir urn prédio a
dois quarteirOes da praca. Virnos o Conselho aprovar a construcão irregular
de trés "shoppings" em Bela Horizonte. 0 Minas Shopping foi construldo ern
frente a urna area onde passava uma linha de estrada de ferro, que era urna
area institucional. Vimos a Shopping Del Rey invadir a avenida e nOo deixar
passeio; jO rnorreu gente lO. Vimos o Shopping Diamond Mall ser mudado de
uma area institucional, que era para toda a cidade de Belo Horizonte. Vimas o
caso do prédio do Promave, na EstêvOo Pinto, e, porque era de urna grande
construtora, a Conseiho encontrou uma saida. Enquanto isso, viiivas
herdeiras, là da regiãa da Serra, queriam fazer urn prédio, porque era o ünico
bern que possulam, e não podiam. Mas urna grande construtara pode fazer o
prédio, e isso passou pelo Conselho.

0 que queremas propor e que a informacãa seja valorizada. Queria me
solidarizar 'a priori" corn as cornunidades da Pampuiha e de Santa Teresa e
dizer, Vereador César Masci, que a Cârnara me ensinou rnuita. Ensinou-me
ate a ser cautelaso e prudente num momento desses. A minha proposta é
que a Cémara Municipal, corn as entidades da sociedade civil e corn a
Prefeitura, entrem num acordo para que a COmara mantenha o veto e para
que, em seguida, se realize urn forum para discutir a questäo ponto a ponta,
ate para resgatar a dignidade de pessoas inocentes que estOo sofrendo
linchamento moral na cidade, par inforrnaçOes superflciais.

Temos de ter a responsabilidade de não generalizar. Vi Deputado Federal,
que está em Brasilia, pedir a quebra do sigilo bancário e telefOnica de
Vereador. Considero isso urna irresponsabilidade moral e uma falta de ética.

Existem pais e mães de famIlia na Câmara Municipal, e quero crer que a
informaçào e que ira resolver toda essa questãa. 0 problerna do aterro, por
exempla: sabemos que quem Ievantou a primeira resistOncia contra ele foi o
Vereador Tornás da Mata Machado. Ele nOo deixava 0 Prefeito Pimenta da
Veiga dorrnir, insistindo para que nOo fosse feito o aterra sanitária au, corno foi
definido pelo PLANBEL em 1978.

Tecnicamente, todos nós sabemos que o lixo tern de ter urn destino e que a
papulacão foi para Ia depois que a area já estava destinada. Mas vemos que
hoje existem pessoas que já foram favaráveis aquele aterro e que estäo
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iderando o primeiro movimento de resistência contra ele. Como 0 Vereador
Ovidio Teixeira, que apresentou a emenda do aterro hoje, fol apoiado no ano
passado pelo PT para a Presidéncia da Cârnara Municipal, achei ate que
essa era uma continuaçao dessa bandeira de lutas.

Era isso. Queria propor que levãssemos mais informaçao a todos. Acho que
a maioria que é contra não leu. Acho melhor, uma vez que, mesmo lendo, a
gente no entende direito, que tenhamos urn forum para discutir ponto a
ponto.

0 Deputado Alvaro Antonio - Sr. Presidente, Deputado Edson Rezende; Sr.
SecretOrio Paulo Loll; Sr. Presidente da Câmara Municipal César Masci; Sr.
Presidente da Associaçao CornunitOria do Bairro Santa Tereza; jornalista Ilma
Arruda; Dra. Flávia, sabemos que esse é urn assunto complexo. Lembro-me
de que, quando Vereador, participei da primeira lei do uso do solo de Belo
Horizonte. Cumprirnento ate urn colega dessa época, o Dr. Benicio, que estO
aqui presente. Naquela oportunidade, pudemos sentir coma é dificil
compatibilizar as interesses da cidade, mantendo, acima de tudo, a sua
qualidade de vida. Mas acho que esse episOdio da COrnara Municipal - e não
estamos aqut caçando as bruxas - ira servir para alertar a cidade, como a
prOprio Secretário Paulo Lott disse. Mas temos que despertar também as
autoridades para a necessidade de modificar a lei do uso do solo. Ela nào é
estática. Ela tern que ser dinâmica e precisa acompanhar o desenvolvimento
de uma cidade que estO se transformando em uma megalOpole. Por isso,
como a Dra. Flávia levantou a problema da Pampuha, quero dizer é cedo
para fazer qualquer tipo de modificaçao na orla da lagoa ou mesmo no interior
dos bairros que a compOem, tendo em vista que não sabemos se a lagoa ira
sobreviver. Ela estO sofrendo hoje urn processo de assoreaniento, e,
logicamente, o Sr. Prefeito deve estar preocupado corn isso. Sem dOvida
alguma, esse problema está ligado ao MunicIpio de Contagem pela
canalizaçao de certos cOrregos que contribuem corn barro, terra, detritos e
tudo o mais que vai aportar na Iagoa. Mas, ao lado disso, gostaria que a Dr.
Paulo Loll, como representante do Prefeito, levasse a S. Exa. uma
mensagem dizendo da nossa preocupação quanto a aprovaçao de certos
loteamentos e avenidas em Belo Horizonte, que já estão perfeitamente
delineados. Vou dar urn exernplo aqul, da regiOo que conheço mais
particularmente e corn muita intimidade, que é a região do Barreiro. Temos all
a Av. Olinto Meireles, que liga o centro do Barreiro de Baixa ao Barreiro de
Cima. E urna avenida quase secular, onde existe urn trilho hO muitos e muitos
anos. E JO está perfeitarnente definido que all é a Av. Olinto Meireles e que ela
existe naquele trajeto e corn aquelas dimensOes. Mas a avenida não é
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aprovada. Então, aprova-se urn lote isolado aaui, outro ali, de acordo corn a
necessidade do proprietOrio que desejar construir em seu lote. Por que,
então, a Prefeitura tarnbém não soma a esse projeto a iniciativa de aprovar
essas artérias e ruas que JO estão perfeitarnente caracterizadas e definidas?
Estão agora procurando modificar a lei do uso do solo. 0 que é o pIano
diretor? E como a LDC de urn orçamento. E ele quern dá as diretrizes de
corno vai ser essa lei do uso do solo.

E necessOrio que a Prefeito tome certas iniciativas. A Dra. FlOvia disse que
a Parnpulha nOo está preparada para receber modificaçOes porque ainda não
resoiveu a seu problema. A lei do uso do solo tern que ter certos preparos
anteriores. 0 campo tern que ser aplainado, para que ela possa fluir
norrnalmente, de acordo corn os vOrios interesses da cidade.

Em relacao ao problerna da COmara Municipal, acho que foi infeliz a
maneira como entrou no problerna da lei do uso do solo em Belo Horizonte,
ou seja, através de outro projeto, que chamamos de "frankenstein". E vimos
esse resultado al. Mas acredito que poderemos tirar de toda essa celeuma
urn resultado prOtico. 0 prOprio Deputado João Batista de Oliveira disse aqul
que poderiarnos abrir urn fórurn em tomb da discussão desse problema.
Sabemos que a lei precisa ser modificada, para que seja adaptada aos novos
tempos. Bela Horizonte estO mudando. Quando participarnos da primeira lei
do usa do solo de Bela Horizonte, sablarnos que ela deveria ser modiflcada
corn a tempo. 0 que foi feito no passado estO quase completarnente
superado. E proveitoso isso. Parabenizo nosso colega Deputado Edson
Rezende, que, em boa hora, trouxe esse problema para a sede do Poder
Legislativa mineiro. Afinal de contas, Bela Horizonte abriga a sede do Poder
Legislativo mineiro. Parabeniza a jornalista Ilma Arruda pelo trabaiho
realizado na ABRECOM, cuidando dos interesses da cidade e de meihor
qualidade de vida para as habitantes. Parabenizo a todos que aqui
cornparecem. Esperamos que esse assunto possa ser mais bern estudado,
rnais bern aprofundado, mais bern desenvolvido, para se resolver essa
celeuma. Esperamos. ainda, que isso possa ser transformado nurn fOrum
capaz de aprofundar as nassos estudos, as sugestOes da sociedade, do
Instituto de Arquitetas do Brasil, da Sociedade Mineira de Engenheiros, enfim,
de toda a populaçOo. SerO desnecessOria fazer qualquer pergunta. Vou
mandar issa ao Sr. Prefeito, para que possa cuidar urn pouco dessa parte de
aprovaçOo de ruas e avenidas que JO estejam perfeitamente caracterizadas,
que nOo vOo trazer nenhurn problerna juridico a Prefeit'ira. Isso impulsionarO
a progresso de nossa cidade.

0 Sr. Arnaldo Godoy - Sr. Presidente, Deputadas, Vereador César Masci,
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Fhávia, Paulo Loth, convidados, apesar de estar atrasado, escutei apenas
referéncias a Pampulha. Se nào me engano, esse emendão que fol aprovado
na lei interfere de maneira agressiva em toda a cidade, em Santa Teresa, nas
avenidas externas a Avenida do Contorno como a Prudente de Morais, a
Nossa Sra. do Carmo, a Bandeirantes a Raja Gabaglia, no adensamento no
afastamento lateral e de fundo dos prédios. Isso tudo compromete a
qualidade de vida, mas a cidade respondeu prontamente a essa agressão
Clue sofreu. As associaçoes de bairro e a Pampuiha responderrn
prontamente corn esse movimento de resisténcia, o Salve Belo Horizonte.

0 que acho grave nrsso tudo e Clue esse processo do Piano Diretor, da Lei
de Uso e Ocupaçao do Solo, que foram discutidos durante anos e anos corn
toda a cidade, corn os Vereadores de Belo Horizonte, corn as entidades de
classe e patronais, corn Os trabajhadores foi sendo acumulado e, a partir da,
a Prefeitura de Belo Horizonte começou a fazer urn pianejarnento pam
projetar, para organizar a cidade, e sofreu esse terremoto, que joga por água
abaixo toda urna concepçao de cidade Clue está sendo elaborada corn todas
as entidades.

Não estou aqui dizendo Clue a Lei de Uso e Ocupaçao do Solo e o Piano
Diretor são instrumentos estáticos, mas é preciso que se respeite
democraticamente o que a cidade acumulou, o Clue a cidade discutiu.
Certarnente a Prefejtura vai conduzjr esse processo de discussão, de
avaliaçao permanente do Piano Diretor, das aiteraçoes que poderão e que
deverão ser feitas. Mas respeitando urn planejamento e, principalmente a
qualidade de vida do belo-horizontino Politica é adrninistrar os interesses
conflitantes fazendo corn que prevaieçam Os interesses Clue atendarn arnaiorja dos cidadãos.

Gostaria de usar Os minutos restantes Clue tenho para dizer dos conseihos
rnuniclpais Desde a ditadura militar, a sociedade brasileira, particularmente a
rninejra travou grandes lutas, as vezes caminhando dois passos e recuando
trés, enfrentando urna polItica arcaica, Clue sempre rnanteve afastada das
discussöes as camadas popuiares, Os interesses populares, as associaçoes
de bairros. Esse conjunto de coisas que fornos acumulando e construindo
desernbocou nesses conselhos rnunicipais.

Hoje os conseihos municipais são urna realidade não so nas administracoes
popular-es, dernocrátjcas mas tarnbém em outras cidades que tern urna
gestáo polftica corn outro perfil. Desde 1992, o conselhos populares em Belo
Horizonte - no Governo Patrus Ananias e agora no Governo Célio de Castro,
que se consolida se ampiia e se intensjfjca - rnostram a Clue vierarn e
mostrarn urn Jado da cidade Clue tern de ser ouvido e tern de ser respeitado.
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Esse aprofundarnento da dernocracia é absolutamente essencial para Clue

tenhamos rnelhores dias, para Clue uma sociedade mais solidária, mais justa,
seja constru Ida e pensada por todos nós. 0 Conselho do Patrirnônio de Belo
Horizonte, 0 Conselho de Melo Ambiente. o COMPUR, enfim, todos esses
conseihos rnunicipais tern urna contribuição inequivoca, pois são constituidos,
não são órgãos da Prefeitura. 0 Conselho que presido, por exemplo - do
Patrirnônio -, é forrnado por mim - o Prefeito Célio de Castro me convidou
pam ser o Secretário de Cuitura, e, como Secretário de Cultura, sou
Presidente do Conseiho -, pela Secretária Adjunta de Cultura, pela Secretaria
de Atividades Urbanas e pela Secretaria de Meio Ambiente. 0 restante desse
Conselho é composto por entidades da sociedade civil, pela PUC, pela
UFMG, pelo lAB, por pessoas de notório saber de Belo Horizonte. Eie não
representa apenas a Prefeitura de Belo Horizonte, ele representa uma
pluralidade de olhares sobre a cidade. E quando a Câmara propãe retirar do
Conseiho do Patrimônio ou dos outros conselhos o poder deliberativo, ela
precisa entender Clue, dernocraticamente isso é urn recuo, é urn retrocesso
na democracia brasileira. Sern düvida nenhurna, a Cârnara Municipal - sou
Vereador licenciado - é urn espaço fundamental da democracia para se evitar
a ditadura e contribuir para o aprofundamento da democracia, mas não é o
Cinico espaco onde o cidadão pode se rnanifestar. Esses conselhos populares
representam urn passo definitivo na conquista da dernocracia.

E a cidade respondeu corn rnuita presteza e veernéncia em favor da
rnanutenção do poder deliberativo desses conselhos - do COMAM, do
PatrimOnio, da Poiltica Urbana -, coisa que foi discutida corn toda a cidade e
desrespeitada corn a aprovação desse ernendão. Quero, então, fazer esse
protesto, esse manifesto de repiidio a esse tópico do ernendão, que retira dos
conselhos o poder deliberativo. Não podemos perrnitir isso. No Conselho do
PatrirnOnio, por exernplo, tern assento o SINDUSCON, que e representante
das construtoras de Belo Horizonte. E as discussOes corn o SINDUSCON tern
sido feitas de rnaneira cidadã e civilizada. cornpatibiiizando Os interesses da
cidade e das construtoras. Quando a Lider restaurou o casarão da farnIlia
Aleixo, na Rua Estévão Pinto, corn a permissão de construir, atrás, dots
espigöes, foi feita uma negociação urbana, as claras, sem nenhuma medida
escusa ou intenção escondida. Essas negociacöes urbanas revelarn a
intençao do Conselho do Patrirnônio de não engessar, de não congeiar a
cidade; de achar soluçöes alternativas. Clue contemplern a cidade mas Clue
não a 'engessem" economicarnente.

Quero dizer ao Presidente César Masci que tenho certeza de que essa
postura da Cãrnara sera revista e uma nova discussão sera feita corn a
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comunidade, para que se achem solucöes para a Pampuiha, para Santa
Teresa e toda a cidade, garanfindo, assim, a qualidade de vida e,
principalmente, garantindo esses avancos democráticos que os conselhos
populares representam. Muito obrigado.

0 Sr. Flávia Carsalade - Boa tarde a todos. Para falar sobre a emenda, de
maneira mais genérica, poderlamos dizer que as destinos da cidade são
dirigidos basicamente por duas questoes fundamentals: a questão técnica e a
participação da comunidade, que, afinal de contas, é a quem a cidade
pertence. Então o problema da emenda é que ela fere exatamente esses dois
pontos: é tecnicamente incorreta e nao fol discutida corn a comunidade. Par
rsso, ela merece nosso repüdio, e assim nos temos pronunciado já par
diversas vezes.

Quanta a questao dos conseihas. tenho urn esciarecimento importante a
fazer. Diz-se muitas vezes que a conseiho se sobrepOe ao Legislativo, mas
nao e isso a que acontece. E exatamente a contrário: a que as conseihos
fazem é exatamente seguir a prerrogativa legal; e é par isso que tern
legitimidade para fazer a papel do Executivo, de executar as leis. As leis
referentes a proteção de patrimônio são votadas na Cãmara, para serern
cumpridas pelo Pader Executivo, que, para tornar essa execução mais
democrátjca, a faz par meio de conselhos. Então a pracessa dos conselhos
municipais é perfeitamente transparente e clara. 0 que tern de acontecer é
uma praximidade maior do Legislativo corn as questoes do patrimônio, para
que ele passa fazer leis que a conseiho e a Executiva possam seguir corn
major propriedade.

Agora, a questäo dos tombamentos e dos atas localizados é impossIvel de
ser feita par rneio do Legislativo. Em primeiro lugar, porque não e assim que
manda a lei. Em segundo, porque as processos da dinámica urbana são tao
grandes que a Legislativo ficaria a tempo todo discutindo apenas a questao
da politica cultural. Além disso, não seria democrático que isso fosse feito par
via do Legislativo. Quando isso é feito par via do Executivo, admite a
contraditário, o recurso, admite, inclusive, a questaa judicial de contraposiçaa,
a que nao poderia acontecer caso fosse feito par via do Legislativo. Ora, se
fosse feito par via do Legislativo, teria de ser feito por via de lei, de decreto.

Então, a questao da politica cultural é instituida par lei e cumprida pelo
Executivo, par meio dos Conselhos. 0 que as Conselhos fazem, portanta, é,
simplesmente, cumprir a lei. Se, em alguns momentos, as questöes
relacionadas a urbanismo entrarn no Canseiho, é porque assim é a técnica
contemporánea; nãa se entende a questao do patrirnônio histórico isolada do
contexto urbano. Isso está, inclusive, previsto em uma lei de 1937, que
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organiza todo o servico de patrimônio no Pals e inspira as leis estaduais e
municipais. E assim que e feito. Tarnbérn a entomb é protegido legalmente.

Então, tecnicamente e correto. Concorda plenamente corn a Deputado João
Batista de Oliveira quando ele diz que é importante obter a inforrnação e
tambérn não levar do particular para a geral. Os casos que ele citou são
particulares e não podern ser tornados pelo geral. Eles mostram a falta de
informacão especifica, inclusive técnica, sabre cada urn dos casos. Par isso,
e importante que as discussães se facam nesses fóruns de conselhos
deliberativos, porque ali entrarn as questoes técnicas e politicas. Os técnicos
vão balizar, explicitar essas questães corn a representação da sociedade, que
vai discutir sabre as questöes técnicas. Corn isso, temos dais pilares dos
destinos da cidade bern colocados, corn conforrnidade, transparência e
propriedade. (- Palmas.)

O Sr. César Masci - A tônica foi a de que as ernendas não foram discutidas,
e, par isso rnesmo, foi atropelado urn processo que já vem de rnuito tempo,
referente a Lei de Usa e Ocupacão do Solo e ao piano diretor. Quero lembrar
a todos que ambos foram aprovados pela Cãmara. Então, ela conhece muito
bern essas duas questöes.

A segunda colocacão e em relacão ao projeto da Pampulha, que foi
apresentado par nos, atendendo a urn movimento popular de que varios
técnicas urbanistas, engenheiros, arquitetos e ambientalistas participaram.
Não foi urn projeto inconseqüente, houve urn estudo aprofundado sabre ele.
Ele atendia a piano diretor e tinha a ano de 1998 para ser apresentado.
Entramos corn ele em dezembro de 1998.

Tao logo entramos corn esse projeta na Câmara, procurarnos a Secretaria
do Planejarnento, rnastramos a projeto, as prapostas e fizernas varias
reuniöes corn as técnicos que desenvolverarn a projeto que eu apresentei e
as técnicas da Secretaria do Planejamento. TInharnos urn compromrsso cam
o Executivo: tao logo este, par rneio da conferéncia que tinha sido ferta pelo
COMPUR, apresentasse seu projeto, retirariamos a nosso.

Esse projeto ficou paralisado nave rneses, na Cãmara. Não autorizamas
sua tramitação, aguardando que a Executivo apresentasse uma proposta
para a Pampulha, porque não concordamas, de maneira nenhuma, que nãa
exista nenhuma proposta para aquela região. Urna coisa é estarmos falando
neste Plenário maravilhoso, e outra coisa é ir ao local; nosso prajeto propöe a
canstrução de prédias, corn urna acupacãa ordenada. Isso faz uma diferença
rnuito grande, porque as pessoas que forem ver onde estamos propondo que
seja feita urna acupacao ordenada, as parãmetros que estarnos propondo,
verão que é uma proposta a altura dos padröes que a Parnpulha exige.
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Como não houve acordo. em setembro fomos chamados a Secretarja do

Planejamento, e o Secretário, Dr. Mauricio Borges, nos comunicou que o
Executivo não tinha proposta para a Pampulha. Na ocasião, arnda indaguei:
"Sr, Secretário, o senhor quer que eu retire o nosso projeto?". Ele nos disse
que terIamos toda a liberdade para fazer tramitar o projeto, não tinha nada
contra ele. Diante disso, autorizamos a tramitaçao do projeto na Câmara.

Fizemos, no dia 4 deste rnês, uma reuniào corn toda a comunidade, na
Câmara Municipal, quando nos - está gravado -, mais urna vez, colocamo-nos
a disposiço das pessoas, das entidades que quisessern apresentar urn
projeto que melhor atendesse aos interesses da cidade, e nos prontamente
retirariamos o nosso.

Entäo, não estamos atropelando nada. 0 projeto ficou dois meses na
Comissao de Justiça. Já tinha o parecer favorável dessa Comissão. Agora
está na Comissão de PolItica Urbana e Meio Ambiente. Sua tramitaçao tern
sido normal. Quanto a parte do projeto ser colocado nas emendas, não temos
culpa nenhuma. Quem apresentou o projeto de regu!amentação da AIDE de
Santa Teresa foi o Executivo. Não fui o primeiro a querer propor a construçâo
de prédios na Pampuiha. Em pleno Bairro Bandeirantes, na Avenida Fleming,
ha urn conjunto habitacional. Aquilo, sim, agride a Pampulha; não nosso
projeto.

Muito se fala sobre o tombamento do projeto arquitetônico da Pamputha. Na
realidade, o que säo Os projetos arquitetônicos? 0 cassino é atraçao turistica
e lazer; a Casa do Baile, idem: o late, lazer e esporte. A igreja da Pampuiha
ficou 30 anos fechada, sem ter missa, porque a Igreja não a aceitava. 0
Mineirão e o Mineirinho também estão Ia.

Moro na orla, onde o movimento é louco. Em menos de 1km, ha 2 Bancos,
delegacia de policia, 3 regionais da Prefeitura, 1 regional da COPASA, 1
parque de diversöes, 2 ou 3 clubes, 4 restaurantes. Que qualidade de vida
residencial é essa? Vamos tapar o sot corn a peneira? Encaremos a
realidade. Em dia de jogo, o tránsito fica congestionado ate meia-noite ou 1
hora. Querer falar em qualidade de vida na Pampulha é muito relativo. Moro 16
ha 15 anos e estou pronto para discutir. Fui obrigado a me mudar da Avenida
Portugal, primeiro local onde morei na Pampulha, por causa dos aviöes.
Quando construl minha casa, o Aeroporto da Pampulha estava desativado.
Num determinado momento, corn a liberaçáo do aeroporto, passa urn avião
de grande porte e desteiha a minha casa toda. Quase caiu urn avião em cima
da minha casa. Tive que me mudar de 16. Fui para a orla da Pampuiha, onde
náo podia passar caminhão, não podia passar ônibus, não podia passar nada.
Hoje, passa trator, passa caminhao, passa Onibus, passa tudo. E urn
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movimento danado. Vou reclamar? Não. Mudei-me da Avenida Portugal. Não
you impedir o progresso.

Quero parabenizar o Deputado Alvaro Antonio, que também foi Vereador e
falou corn muita propriedade, assim como a Dra. Flávia. Não podemos
impedir a dinOmica da cidade.

Quando Belo Horizonte foi construlda, os totes de bairros tradicionais, como
Santa Teresa, Floresta, Carlos Prates e Lagoinha, mediam 10mx30m. Na
época, achava-se que era o ideal para uma residéncia. Como não existiarn
autornOveis, não era necessário construir garagem. Corn o advento do
autornóvel, passaram a vender totes de 360m. Mais tarde, na Cidade Jardim e
na Barroca, os totes já mediam de 400m a 500m. Posteriormente, na
Pamputha, ha 40 ou 50 anos, os totes mediam 1.000m. Atualmente, a
dinarnica é outra; a preferéncia é por conjuntos residenciais. Ninguérn quer
construir mansão em tote de 1.000m. Vários cidadãos querem ter o prazer de
morar na Pampulha, mas não querem morar em uma residência corn urna
area de 1.000m, por seu alto custo de manutençOo, pela seguranca e por
vários outros fatores. Preferem morar em conjuntos que the proporcionem
conforto e seguranca. Se o cidadão deseja morar na Pampulha, é obrigado a
morar no Belvedere ou no Sion. For que nao dar essa oportunidade a ele? A
Pampulha tern qualidade de vida. Entäo, quer dizer que os moradores do
Sion, do Belvedere, da Zona Sul também näo tern direito a qualidade de vida?
So se tern direito a qualidade de vida na Pampulha? Vamos ver se ha
qualidade de vida na Parnpulha. Vamos ver corno está abandonado aquilo 16.
E isso o que queremos ver. Falar aqui é uma coisa; falar 16 é outra.

Quanto aos Conseihos, quero dizer que discordo plenarnente do
companheiro Secretário Arnaldo Godoy. Tenho uma grande admiracOo por
ele, fornos companheiros na Cãrnara, é uma pessoa maravithosa, muito
competente, rnas, quando diz que é urna conquista dernocratica, discordo
dele, porque a democracia passa primeiro pelo voto popular. Pela maneira
como o Consetho é constituido, assemelha-se mais a ditadura. Era na
ditadura que havia as nomeacOes, não havia a vontade popular, através do
voto. Então, não estamos querendo acabar corn os Conseihos,
reconhecemos que são Oteis e devem permanecer, mas nao na condiçOo de
órgaos deliberativos.

Se o que é aprovado peto Senador, pelo Deputado Federal. pelo Deputado
Estadual, pelo Vereador, que são eteitos pelo povo, tern o respaldo popular do
voto, tem que passar pelo crivo, pela aprovação do Presidente da RepOblica,
do Governador, do Prefeito, por que o que o Conselho decide tern que ser
deliberativo? For que as decisOes do Consetho não tern que passar pela
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aprovação do Prefeito? E isso o que estamos querendo. Que o Conseiho
decida o que quiser decidir, ele tern toda a liberdade de agir, mas tenha a
aprovação do Prefeito, uma pessoa seja responsabilizada pelas deliberacoes
do Conseiho, porque estamos corn urn volume grande de reclamaçoes na
Cámara de pessoas que tiveram a seu patrimOnio confiscado pelo Conselho.
Chamo isso de confisco.

E urn cidadão que, durante 60, 70 anos, pagou a seu IPTU, adquiriu o seu
imóvel corn muita dificuldade, corn muito sacrifIcia. No fim da vida, ele tern
apenas aquele bern, e, de uma hora para outra, chega o Conseiho do
Patnrnônio HistOrico e fala: "Meu senhor, essa propriedade está tombada, a
senhor não pode fazer mais nada aqul". Depois, ná o seguinte: quern tomba
deve ter a responsabilidade de canservar, e não está tendo. Temos várias
casas, várias edificaçoes em rulnas, e nâo existe conservação por parte do
Executivo. Então, queremos que haja respeito a propnedade. E apenas isso.

A Sra. lima Arruda Araüjo Abreu - Gostaria de parabenizar, mais uma vez, a
Deputado por este debate e dizer que este é urn forum de discussáo, urna vez
que existem leis estaduais que dispôern sobre a cultura, e a municipio tern
que se submeter a essa legislaçao estadual. Gostaria de pedir ao Deputado
que fossem feitas gestöes - em forma de lei, não sei - junta ao Executivo,
para dotar de infra-estrutura o IEPHA e, se possivel, fazer o mapeamento das
areas e do entorno da Lagoa, para dar visibilidade a população sabre o que é
tombado. Acho que essa instituição de defesa do patrimônio cultural e
histórico é impartante. Deve haver maior dotaçao orcamentária para ela poder
cumprir as suas finalidades.

Penso que deve haver outros debates para que essa questão seja
aprofundada. Acho que a propasta do Deputado João Batista de Oliveira, que
fol Vereador e conhece muito bern a Cãmara dos Vereadores.,. E irnportante
urn fOrum de debates, mas não coordenado pelo Executivo, e sirn na Cámara
Municipal, coordenado pela cornunidade, pelas várias entidades que
representam a sociedade civil, junto corn Os nossos representantes e a
Executivo. E importante que o Executivo esteja presente, mas não tutelando.
Muito obrigada.

A Deputada Maria Olivia - Sr. Presidente, ilustres cornponentes da Mesa,
está para vir a Plenário prajeto de minha autoria que trata da preservaçao do
patrimônio artlstico, cultural e arquitetönico do Estado de Minas Gerais.

Estamos muita preocupados corn a destruição crescente de nossa riqueza
cultural. Minas possui 2/3 do patrimônio barroco do Pals, mas, de 1988 para
cá, mais de 480 pecas desaparecerarn.

Nosso projeto, no entanto, nao se restringe ao cuidado corn as igrejas, rnas,
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tarnbém. interessa-se por criar urn fundo para a preservacão do rneio
ambiente. incluindo os Bairros de Santa Teresa e Cidade Jardirn, a Praça da
Liberdade e a Pampuiha.

Moro em Bela Horizonte ha mais de 30 anas, meus fllhos são belo-
horizontinas, arno esta cidade e tenho o rnaior interesse em preservar sua
arquitetura. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Não posso encerrar esta reunião sem dizer o quanta ela
foi irnportante. E no debate de idéias que se constrói a democracia e que se
dá opoi-tunidade para o contraditôrio. A reação da sociedade mineira nos dá a
certeza de que ela está cada vez mais consciente de seu papel.

Várias questöes foram colocadas hoje, sobretudo a da necessidade da
reavaliação perrnanente do Piano Diretor, já que a cidade avança e se
rnodifica, rnas que seja modificada sem se perder de vista a qualidade de
vida. Assim sendo, tern-se que considerar a preservacãa do meio ambiente, a
questão da iluminação, do tráfego e do turismo. Temos que atrair turistas para
Bela Horizonte, e, para isso, é fundamental que se preservem as belezas da
cidade. 0 turisrno, todos sabern, é uma das grandes fontes de renda de
qualquer pals.

O "Estada de Minas" publica diariarnente opiniOes a respeita deBelo
Horizonte de pessoas que não são daqul. Eu, Maria Olivia, e outros
Deputadas tarnbérn não sornos daqul, rnas arnarnos a cidade corno se fosse
nossa; dal, a reação que esta Casa apresentau contra as emendas
apresentadas ao projeto. NOs, Deputadas, moramas em Bela Horizonte por
urn barn tempo de nossas vidas e gostamos tanto daqui coma os prOprios
bela-horizantinos. Trata-se da Capital do nosso Estado, e ela mora no
caração da gente. Preservar suas belezas é nossa obrigacão.

Pesquisas de opinião tern colocado Belo Horizonte coma uma das meihores
cidades do bem-viver.

Foi muita importante a presenca dos convidados nesta reuniãa, parque
colocaram o contraditOrio para a discussão. 0 Deputado João Batista de
Oliveira deu urna idéia muito interessante e que talvez seja o caminho, mas a
importante é que a discussão não pare e que nãa sejam todos sacrificados
em nome de paucos.

Encerrarnento
O Sr. Presidente - Curnprida a finalidade da convacacão, a Presidéncia

agradece a presenca das autoridades e dos Deputados e encerra a reunião,
convacando as Deputados para a reunião ordinaria de logo mais, as 14 horas,
corn a ordem do dia já publicada, bern coma para a extraordinária tambérn de
hoje, as 20 haras, nos termas do edital de convacacão. Levanta-se a reunião.
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ATA DA 493 REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 16/11199
Presidênc!a do Deputado José Braga

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dra): Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposiçoes:
Inexisténcia de 'quorum" qualificado para votaçáo das propostas de emenda
a Constituiçao - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei no 41/99; questao de
ordem; chamada para verificaçao de nümero regimental; existéncia de
"quorum" para discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 52/99;
discurso do Deputado Sebastião Navarro Vieira; encerramento da discussão
Discussâo em 10 turno, do Projeto de Lei n o 169/99; utilizaçao, pelo relator,
do prazo regimental para emissão do seu parecer - Discussäo, em 10 turno,do Projeto de Lei n o 207/99; utilização, pelo relator, do prazo regimental para
emissào do seu parecer - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no
340/99; discurso do Deputado João Leite; questao de ordem - Encerramento.

Comparecirnento
- Comparecem os Deputados: 	 -
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelino de

Carvaiho - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Agostinho Silveira -
Ailton Vileta - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio -
Ambrósjo Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - Arlen
Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - César de Mesquita -
Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinherro - Djalma Diniz - Edson Rezende - Eduardo BrandOo - Eduardo
Daladjer - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - Joao Paulo - JoOo Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Marcelo Goncalves - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria Olivia - Maria
Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Piau - Rogerro Correia - Sebastião Costa - SebastiOo Navarro Vieira -
Wanderiey Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - As 20hl2min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniOo. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rjo, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
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Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secretârio. procede a leitura da ata da reuniOo
anterior, que é aprovada sem restriçöes.

2a Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacão, a Presidéncia vai

passar a 21 Parte da reunião, corn a discussão e a votação da rnatéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A PresidOncia informa ao PlenOrio que fez retirar da pauta da reuniào os

Projetos de Lei n
os 20, 84, 170, 221, 295, 415 e 416/99, apreciados na

reunião ordinária realizada hoje, a tarde; a Proposta de Emenda 0
ConstituiçOo no 4/99, que recebeu emenda na referida reuniOo, a Proposta de
Emenda 0 Constituicão no 12199, que teve adrada a sua discussão; o Projeto
de Lei no 351/99, que também teve a discussão adrada; os Projetos de Lei nos
4 e 37/99, que receberam emendas e foram devolvidos as comissOes.

Discussão e Votação de ProposicOeS
O Sr. Presidente - A Presidência verifrca, de piano, que não ha "quorum"

qualificado para votação das propostas de emenda a ConstituicOo, mas o hO
para apreciacOo das demais matérias.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 41/99, do Deputado Alberto
Bejani, que concede passe livre a policial militar em transporte coletivo
intermunicipal e dO outras providéncias. A Comissão de Justica perdeu prazo
para emitir parecer. A ComissOo de Transporte opinou pela rejerçOo do
projeto. Emendado em Plenário, voltou o projeto a ComissOo de Transporte,
que opina pela rejeiçOo das Emendas n

o
s 1 e 2.

QuestOo de Ordem
O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, solicito-Ihe que faça a

verificacOo de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sr. SecretOrio, para

proceder a chamada dos Deputados.
O Sr. Secretario (Deputado Gil Pereira) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam 0 chamada 31 Deputados. Não hO

"quorum' para votacão, mas a ha para discussão.
Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 52/99. do Deputado Sebastião

Navarro Vieira, que autoriza o Estado a doar ao Municipio de Conceicão da
Aparecida a imóvel que menciona. A ComissOo de Justrca conclui pela
constitucionalidade do projeto. A ComissOo de FiscalizacãO Financeira opina
por sua aprovacão. Em discussOo, a projeto. Para discuti-lo, corn a palavra, a
Deputado SebastiOo Navarro Vieira.
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o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente. a discussão é rápida

e simples. A escola fol municipalizada, mas o imóvel, que é da escola,
continua em poder do Estado. Se a escola passou para o municipio, due
passe também o prédio, que sera conservado pelo rnunicipio, onde funciona
uma escola que era do Estado, mas que hoje é municipal. Essa é a razão do
pedido de doaçäo.

o Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 169/99, da Deputada Elaine
Matozinhos, que estab&ece normas para fornecimento, no âmbito do SUS, de
contraceptivos de emergéncia na rede de saüde estadual e dá outras
providéncias. A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do
projeto corn a Emenda n° 1, que apresenta. As Comissöes de Sa6de e de
Fiscalizacão Financeira perderam prazo para emitir parecer. Designado
relator em plenário, o Deputado Eduardo Brandáo solicitou o prazo regimental
para emitir parecer. A Presidéncia indaga ao Deputado se está em condicöes
de emitir o seu parecer ou se continuará a fazer uso do prazo regimental. (-
Pausa.)

o Deputado Eduardo Brandão - Continuaremos a fazer uso do prazo
regimental de 24 horas.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 207/99, do Deputado Mauro
Lobo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municipio de Peçanha imôvel
que especifica. A Presidéncia indaga ao relator, Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, se está em condicöes de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo
regimental que ainda resta. (- Pausa.).

o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Continuarei a fazer uso do prazo
regimental.

o Sr. Presidente - Discussao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 340/99, do
Deputado Carlos Pimenta, que cria o Programa Ronda Escolar no Estado de
Minas Gerais. A Cornissão de Justiça conclul pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovacão na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissào de Fiscalização Financeira
opina por sua aprovacão, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Direitos Humanos, com a Emenda n° i, que apresenta. Em discussâo, 0

projeto. Corn a palavra, para discuti-lo, o Deputado João Leite.
o Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas

p6blico presente, membros da imprensa, telespectador da TV Assembléia, 0

projeto do nobre Deputado Carlos Pimenta cria o Programa Ronda Escolar no
Estado. lnfelizmente, estamos vendo o aumento da criminalidade.
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E interessante ver que a Comissão de Direitos Humanos da Assembléla
Legislativa teve oportunidade de ouvir Os pesquisadores da Fundacão Joào
Pinheiro na ijltima reunião da Comissão em audiência p6blica solicitada pela
Deputada Maria Tereza Lara. Tivemos oportunidade de ter acesso aos
nimeros de Minas Gerais. E impressioflante verificar que nas cidades mais
ricas de Minas Gerais temos a criminalidade aumentando cada vez mais.
Nelas, ha uma inseguranca muito grande da populacão.

Nas regiöes que não tern riqueza industrial e outros componentes da
economia, como o vale do Jequitinhonha, é justamente ai e no Norte de
Minas que temos menos violência.

Essa situação é interessaflte porque muitas pessoaS diziam que quanto
mais carência e pobreza mais violência. No entanto, é a contrário 0 que as
n6meros estão demonstrando, pois indicam que quanto mais riqueza mais
violência e criminalidade. E isso que a pesquisa feita pela Fundação João
Pinheiro demonstra. Por exemplo, a cidade de Uberlândia alcança nümeroS
impressionanteS de violéncia, e e justamente nessa cidade onde existe menor
presenca da policia, especialmente da Policia Militar. A situação é a mesma
no resto no Estado de Minas Gerais e em Bela Horizonte.

Os nUmeros mundials dão conta de que o ideal é urn policial para cada
grupo de 250 populares. Em Belo Horizonte, por exemplo, ha urn policial para
cada 900 habitantes. Temos uma deficiênCia, um vazio muito grande. Temos
visto algumas experiênciaS feitas pela Policia Militar que não deram certo,
como - e coloco entre aspas - a policia comunitária, pensada pela Policia
Militar: é colocado urn quiosque em uma região de Belo Horizonte para dar
seguranca aquela localidade.

Ora, se a policia destaca alguns homens para urn setor da cidade, 0 que

acontecerá? Os outras setores da cidade que já convivern com esse nümerO
tao baixo de policiais, um para 900 habitanteS, não ha dUvida de que sentirãO
falta da seguranca p6blica. E isso que estamos acompanhando no Estado. 0
Deputado Carlos Pimenta demonstra preocupacão especialmente corn a
Situação das escolas. Procura minimizar e evitar a violência crescente nas
escolas do Estado.

Gostaria de adicionar a essa discussáo alguns elementos, que são muito
importantes para analisar a situação da violéncia nas escolas. Nesse
momento, não temos, no Estado, a figura do professor de EducacãO Fisica de
P a 4a série. Foi abolida a Educacão Fisica, tao importante para o estudante.
Era urn atrativo que a escola tinha, era urn mornento prazeroSo e de lazer que
o estudante vivia na escola de P a 4' série.

Outro dia, ful a escola de rneu filho, que me falou sobre sua profeSSora.



2

C-

E

a

a

1348
Disse-me que o melhor professor que tinha era o de Educaçao Fisica. Aos
alunos das escolas estaduais, foi retirada a possibilidade de ter Educaçao
Fisica.

Ora, como queremos urna escola sern violência se retiramos desses jovens
a possibilidade de praticar esportes e de ter lazer, achando que o lazer e o
esporte são coisas menores, não interessam muito? Aqueles que pensam no
curriculo escolar entenderam, em seus gabinetes, que deve ser retirada
desse jovem a Educação FIsica. E nossas escolas já não a tern. A maioria
das nossas escolas não dispOem de espaço para a prática esportiva e o
azer, e nossos jovens estão confinados as salas de aula - por mais atrativas
que sejarn todas as disciplinas ensinadas nas escolas püblicas -, sem a
possibilidade de ter acesso ao lazer e ao esporte.

o Deputado Marco Regis (em aparte) - Deputado João Leite, estamos
acompanhando a discussão do Projeto de Lei n o 340/99, do Deputado Carlos
Pimenta, escutando V. Exa. abordar temas muito interessantes: a questão da
violéncia e da Educação Fisica nas escolas.

Gostaria de dizer que V. Exa. é urn Deputado competente, estudioso,
assiduo, que tern engrandecido esta Casa - haja vista sua expressiva votaçao
nas eleiçoes passadas -, como ex-atleta do futebol profissional, alias,
sobejamente conhecido. Somos de uma pequena cidade do Sul de Minas,
que tern uma ünica faculdade: a Escola Superior de Educação Fisica de
Muzambinho, que pudemos conhecer melhor quando Prefeito. Corn ela,
estabelecemos uma parceria, ate então, inexplorada: passamos a fazer urn
convênio muito interessante, pelo qual recrutávamos 20 estudantes,
selecionados pela escola, que lam ministrar Educação Fisica na area rural do
municipio. Era uma experiência inédita, porque, se nern na cidade existia
Educaçao Fisica, quem diria na area rural. Esse convênio propiciava
facilidades ao estudante - que, corn isso, estava pagando sua rnensalidade
escolar - e nos perrnitia facilitar o acesso de mais estudantes a faculdade,
urna vez que ela tinha esse benefIcio de 20 bolsas de estudo concedidas pela
Prefeitura. Ao mesmo tempo, estávamos fazendo o mais importante, que era
ministrar Educaçao Fisica an estudante de tenra idade, näo somente para 0
crescimento de sua massa muscular, mas também para sua formaçao
intelectual, pois sabemos que, nessa fase de desenvolvimento, o exercIcio
fisico bern aplicado favorece e colabora corn o desenvolvimento neurológico
da criança. Assim, teriamos crianças mais saudáveis.

For isso, na Ultirna Olimpiada, nanossa primeira legislatura, fiquei
preocupado em apresentar urn projeto de lei pelo qual pudéssemos levar
Educação Fisica a todos os rincôes e a todos os estudantes. Descobri que
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existe uma lei que obriga a dar Educação Fisica em certos graus, a qual nao
é cumprida. Quando da participacão do Brasil em urn evento esportivo - das
raras ocasiâes em que o brasileiro se empolga e se ufana corn sua bandeira -

preocupamo-nos em contatar os professores da Escola Superior de
Educação Fisica de Muzambinho, que estão elaborando algurnas questöes
para nos, dando-nos subsIdios, para que possamos chegar a um projeto de
lei - que gostaria ate de apresentar a V. Exa. -, pelo qual consigarnos reverter
esse quadro negativo que V. Exa. aqui denunciou. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Eu é que quero agradecer. Deputado Marco Regis,
pela sua intervenção, pelas palavras que V. Exa. destinou a nos, 20 nosso
trabalho. Quero também dizer do respeito que tenho pelo trabaiho de V. Exa.
Algo que marca no seu trabaiho é justamente o seu comprometimento corn as
questôes soclais, a sua sensibihidade sempre constante neste Plenário, nas
cornissôes, isso é muito claro para nos.

V. Exa. me faz lembrar alguns aspectos importantes: V. Exa., como medico,
e ternos outros medicos no Plenário, sabe que a idade da 1a a 4a série é
fundamental para o desenvolvirnento psicornotor, e está sendo retirada das
criancas essa oportunidade.

Quando V. Exa. falava sobre a experiência da querida escola de
Muzambinho, que já formou tantos professores de Educação FIsica para o
Estado e tern feito urn trabaiho excelente para o ensino, lernbrava-me do
grande projeto do Paraná, que é o Centro de Excelência para 0 Voleibol
Rexona.

o Paraná teve a experiência da bolsa-escola, rnas o que acontecia é que
jovens ficavam na escoha por trés meses apenas. Apesar de a familia receber
urn salário, aquela escola não era atrativa, não interessava âqueles jovens, e
ehes a abandonavam.

o Governo do Paraná, corn essa grande empresa, fez uma parceria. Em
principio, a empresa gastou R$1.700.000,00 para a recuperacão dos
ginásios, e hoje são 23 nUcleos desse projeto. Nós, que temos acornpanhado
pelos carnpeonatos, vemos que o Rexona tern urna grande equipe de
voleibol, inclusive corn a ex-capitã da seleçâo brasileira. Essas atletas são
obrigadas, por cláusula contratual, a dar treinamentos nesses nUcleos
espaihados pela periferia de Curitiba e em outros lugares.

Estarnos na contramão: alérn de os alunos de P a 4a série não terern
Educação Fisica, essa disciphina foi retirada do horário noturno. A justificativa
para isso é que não ha vestiarios. Ora, se a saiide é prioridade, e nossos
medicos sabern que o esporte é fundamental para a prevencão de doencas,
por que retirar a Educação Fisica dos nossos jovens?
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Estou tendo a honra de fazer parte do Conseiho Comunitárjo de

Cardiologia, juntamente corn Dr. Edson Zenóbjo e corn o Cardeal D. Serafim
No prrmeiro encontro desse Conseiho, a discussão foi justamente essa' 

Os
medicos cardioiogistas e o Conseiho estão preocupados corn a quantidade de
doenças do coraçao do nosso povo. Mas é ciaro que elas tern aumentado a
escola já nâo tern prática de esportes. Não havendo prevenço, como varnos
querer uma populaçao saudável no futuro? Isso é irnpossivel.

0 Conselho estará fazendo uma grande campanha no Estado, buscando
resgatar a Educacão Fisjca no curricujo das escolas pOblicas. For isso, o
projeto do Deputado Carlos Pimenta nos dá a oportunidade de abranger todos
esses pontos. Por que temos uma escola tao violenta? Por que os jovens
estão tao violentos na escola? Falta a esses jovens urna atracäo na escola?
Faitam esportes lazer, falta tornar essa escola prazerosa, atrativa,
interessante.

Vejo, no Plenárjo vários atietas: Deputado Arnilcar Martins, atieta de
basquetebol no tempo de estudante; Deputados Bejani. Irani, vários
praticantes de esportes no tempo da escola. 0 próprio Deputado Marco
Regis, goleiro no tempo de escola. Então, o Deputado Carlos Pimenta nos dá
essa Oportunidade de discutjr tudo isso neste Plenário,

Mas, Sr. Presidente nobre Deputado José Braga, gostaria de continuar
dlscutindo urn tema que entusiasma a mim e a muitos Deputados pela sua
i mportãncia mas gostaria de faze-b corn quorum" qualificado. Apesar de
termos Deputados que estão nos acornpanhando atentarnente como Heiy
Tarquinio, Adeimo Carneiro Leão, Daimo Ribeiro Silva, Carlos Pirnenta,
Cristiano Canédo Mauro Lobo, Eduardo Daladier e a Deputada Elaine
Matozinhos, gostaria que tivéssemos major nOmero de Deputados para
discutir essa questao das escolas e da violência que o Deputado Carlos
Pimenta traz ao Plenário.

Questâo de Ordem
o Deputado João Leite - Peço, Sr. Presidente que, garantindo o tempo que

tenho para discutir esse projeto numa outra oportunidade encerre, de piano,
a reunião, por nao termos quorum" para a continuidade dos trabalhos.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexisténcia de

quorum" para a continuaçao dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a reuniâo especial de amanhã, dia 17, as 9 horas, e para
a reuniao extraordinária de amanha, as 20 horas, nos termos dos editais de
convocacao bern como para a reuniao ordinária da mesma data, as 14 horas,
corn a ordem do dia ja anunciada Levanta-se a reuniao.
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TRAM ITAçAO DE FROPOSIcOES
EMENDAS AC PROJ ETC DE LEI N o 582199

EMENDA N o 1
Acrescente-se onde convier:
"Art.....- C Estado deverá realizar gestöes no sentido de resgatar o

planejamento integrado dos transportes na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, objetivando efetivar prioritariamente a integragão do transporte
coletivo por ônibus corn o sistema de transporte sobre triihos, visando
aumentar a capacidade do transporte de rnassa da Regiao Metropolitana de
Belo Horizonte.".

Sala das Comissöes, de 1999,
Alvaro Antonio
JustificacOo: A criação das regiOes metropolitanas e dos aglomerados

urbanos é prevista nas ConstituicOes Federal e Estadual, corn o objetivo de
buscar a integracão dos serviços metropolitanos de interesse cornum. entre
eles o transporte. 0 objetivo dos constituintes federals e estaduais fot o de
racionaizar a gestão desses servicos, buscando o rnáximo de eficiéncia e
eficácia.

Nos Oltimos anos, temos visto a desagregacão das regiOes metropolitanaS,
corn o retorno de uma visâo municipal dos problemas e dos serviços de
interesse comum, situação que está provocando inefici6ncia e perda de
escala econômica na abordagern das questöes metropolitanas. Esta emenda
representa urn primeiro passo em direção ao bom-senso, ao propor a
mobilização do Estado para a retomada do pianejamento integrado dessas
importantes areas conurbadas.

EMENDA N O 2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Lei especifica redefinirá o Sistema Estadual dos Transportes,

visando a dar autonomia a gestão do respectivo setor, capacitando-o a
promoção do desenvolvimento integrado dos diversos tipos de transporte.".

Sala das CornissOes, de 1999.
Alvaro AntOnio
Justificação: C Piano Plurianuai de Açao Governamental - PPAG -, tramita

nesta Casa antes da tramitacão do Piano Mineiro de Desenvolvirnento
bntegrado - PMDI.

Ora, o PMDI é a peça norteadora da estratégia de desenvolvimento
estadual e deveria ser apreciado antes das demais leis estruturantes (o
PPAG, a LDO e a lei do orçamento, nessa ordem), de modo a garantir que os
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investimentos e as demais acoes do Governo guardassem coeréncia corn sua
estratégia de desenvoivi mento integrado.

0 PPAG, no setor dos transportes, abandona a abordagem integrada de
todos as modos de transporte e volta a privilegiar apenas a transporte
rodoviário, tornando-se assim urn mero piano rodoviário. Esta emenda visa
corrigir essa grave distorçao.

EMENDA No 3
nciva-se no Piano Plurianual de Acão Governamental - 2000-2003, no

quadro Programas, Objetivos e Metas por Regiäo. 2001-2003, Setor
Agropecuaria, no Programa Abastecimento Agricola, a meta Agroindüstria
Amphada no CEASA interior-MG (Unidade), prevendo-se uma unidade na
macrorregião H.

Sala das Comissöes, de 1999.
Alberto Bejani
Justificaçao: A emenda pretende criar uma meta que permita pianejar e

executar a amphaçào da unidade de Juiz de Fora do CEASA-MG, construida
em 1979, que opera corn 200 produtores, tendo 45 empresas estabelecidas,
atendendo a 60 municipios da regiâo e comerciaiizaricjo produtos de 78
municpios. Ha necessidade de sua amphaçao.

EMENDA N o 4
Mude-se a redaçao constante no Piano Piurianual de Acao Governamentai,

na parte relativa ao Poder Judiciário, no texto relativo ao Tribunal de Justiça,
aumentando-se o objetivo de "construir dez prédios de fOruns", para construir
onze prédios de fóruns, correspondendo a 140.000m 2 (140 mil metros
quadrados) construidos.

Sala das Comissöes, de 1999.
Alberta Bejani
Justificaçao: 0 Forum Benjamin Colucci, da cidade de Juiz de Fora, tern

aproxirnadamente 40 anos. E evidente que a estrutura do Poder Judiciário
nessa cidade cresceu muito nesse perlodo, sempre procurando atender as
demandas da populaçao, mas as instaiaçöes fisicas não acompanharam essa
evoiuçao. A medida proposta virá possibilitar iniciaimente a melhoria dos
serviços jurisdicionais, mas objetiva fundamental mente atender as
necessidades da população, tnpiicando o atendirnento.

EMENDA N O 5
Sejam refeitos as quadros Programas, Objetivos e Metas por Região, do

Piano Plurianuai de Açao Governarnental - 2000/2003 relativos ao setor
Policia Militar, separando-se programas e metas tIpicos do Setor PoiIcia
Mihtar dos reiativos as atividades de Bombeiro Militar e de Defesa Civil,
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criando-se no Plano a Setor Bombeiro Militar.
Sala das Cornissöes, de 1999.
Alberta Bejani
Justificacão: Na eiaboracão do Piano Plurianual de Ação Governarnentai, as

operaçôes tipicas de Bombeiro integraram a setor Pohcia Militar, a que nào
está correto em vista da Emenda a Constituicäo n° 39.

EMENDA N o 6
inclua-se no Piano Plurianual de Açao Governamental - 2000/2003, no

quadro Programas, Objetivos e Metas Par Regiãa, 2001/2003, Setor
Transportes, Obras PCiblicas e Saneamento, no Programa Edificacöes
Pübhcas, na meta Aeroporto Meihorado (Aeroporto) uma unidade na
macrorregiãa Ii.

Sala das Comissôes, de 1999.
Alberto Bejani
Justificacäo: 0 Plano Plurianual de Açao Governarnental PPAG - prevé

meihorar trés aeroportos, todos na região central do Estado, no perlodo
2001/2003. Esta emenda objetiva deixar pianejada a obra de meihoria do
Aeroporto de Juiz de Fora, fator importante para o desenvoivirnentO da região,
que, corn a instalaoão da fâbrica da Mercedes-Benz, tern seu movirnento
diana aumentado a cada dia, não sO corn pessoas viajando a negócios, coma
tam bern fazendo turismo.

A capacidade de atendirnento no terminal de passageiros encontra-se
cornpietamente esgotada devido ao tamanho reduzido de sua estrutura, não
existindo terminal de cargas.

A pista nao comporta pousos nern decoiagens de aeronaves corn
capacidade acima de 75 passageiros, fato que dificuita o pouso de outros
tipos de aeronaves, aiém da faita de equipamentos necessOrios para pousos
e decolagens corn seguranca.

EMENDA N O 7
inciva-se no Piano Plurianual de Ação Governamental - 2000/2003, no

quadra Programas. Objetivos e Metas par Regiâo, 2001/2003, Setor
Educaçãa. no Programa Universalizacão do Ensino Fundamental, na meta
Prédia Construldo, mais duas unidades na macrorregiãO Ii.

Sala das Comissôes, de 1999.
Alberta Bejani
Justificacão: A emenda pretende acrescentar as sete unidades previstas

para serem construidas na macrorregião ii, no peniodo 2001/2003, mais duas
unidades que seriarn a Escoia Estadual Mercedes Nery Machado, no Bairra
Santa Terezinha, e a Escola Estadual Estévão de Oliveira, ambas em Juiz de
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Fora.

EMENDA N o 8
inclua-se no Piano Piurianual de Aço Governamental - 2000/2003, no

quadro Programas, Objetivos e Metas por Região. 2001/2003, Setor indüstria,
Comércio e Turismo, no Programa Promoçao ao Desenvolvimento Industrial,
a meta construço de distrito industrial, prevendo-se a construçáo de urn
distrito industrial na macrorregiào II.

Sala das ComissOes, de 1999.
Alberto Bejani
Justificação: Num primeiro piano, a emenda cria, no Programa de

Promoçâo ao Desenvoivimento Industrial, a meta construção de distrito
industrial, o que é perfeitamente iOgico. 0 objetivo é pianejar a construcao de
urn novo distrito industrial para Juiz de Fora, que é uma cidade voltada para a
indUstria, conhecida como Manchester Mineira. Sua capacidade já está
esgotada nos distritos hoje existentes.

EMENDA N O 9
Inciva-se no Piano Plurianual de Açao Governamental - 2000/2003, no

quadro Programas, Objetivos e Metas por Regiao, 2001/2003, Setor IndCistria,
Comércio e Turismo, no Programa Promoção do Desenvoivimento do
Turismo, a meta construço de centro de convençôes, feiras e eventos,
prevendo-se a construçao de uma unidade na macrorregião Ii.

Sala das Comissöes, de 1999.
Alberto Bejani
Justificaço: A emenda cria uma nova meta, que consideramos

perfeitamente pertinente, dentro do programa Prornoçao do Desenvoivimento
do Turismo, para possibilitar seja planejada e efetivada a construçao de urn
centro de convençöes, feiras e eventos na cidade de Juiz de Fora, uma das
marores e mais importantes do Estado e que não conta corn urn centro de
convençOes, base fundamental para o desenvoivimento do turismo na região.

EMENDA N o 10
inciva-se, no Piano Plurianual de Açao Governamentai - 2000-2003, no

quadro Programas, Objetivos e Metas por Regiao. 2001-2003, Setor SaUde,
no Programa Edificaçoes Püblicas, a meta de se construir uma unidade
prediai na rnacrorregião Ii.

Sala das Cornissôes, de 1999.
Alberto Bejani
Justificação: 0 Piano Piurianual de Açao Governamental - PPAG - prevê a

construçao de cinco unidades predials para a saiiide, no ano 2000, todas na
região central do Estado. Para o periodo de 2001 a 2003, nada está previsto.
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Esta emenda propOe a construcão de uma i.inica unidade, na rnacrorregiào II
(Zona da Mata), para atender a populacão da zona norte de Juiz de Fora,
Distritos de Chapéu d'Uvas e Paula Lima, e a do MunicIpto de Ewbank da
Cãrnara, que näo conta corn nenhuma assistëncia médico-hospitalar.

EMENDAN° 11
inclua-se. no Piano Piurianual de Ação Governamental - 2000-2003, no

quadro Programas, Objetivos e Metas por Regiâo, 2001-2003, Setor
Agropecuária. no Programa de DesenvolvimentO do Meto Rural, a meta
Incentivo a Fruticuitura, prevendo-se ação na rnacrorreglão Ii.

Sala das Cornissôes, de 1999.
Alberto Bejani
Justificaçao: A macrorregião Ii, no PPAG, é constituida pelos MunicIpios da

Zona da Mata. No Programa de Desenvolvimento do Meio Rural, não consta
a meta Incentivo a Fruticuitura. Esta emenda tern por objetivo prever esta
meta para a agropecuária rnineira, tendo a Zona da Mata como base inicial.
dada a tradição agropecuárla da região.

EMENDA N o 12
Inclua-se, no Piano Plurianuai de Açao Governamentai - 2000-2003, no

quadro Programas, Objetivos e Metas por Região, 2001-2003, Setor
Transportes, Obras Püb[cas e Saneamento, no Programa Restauracão de
Rodovias, na meta Rodovia Restaurada, mais 120km de rodovia a serem
restaurados na rnacrorregiào II.

Sala das Cornissôes, de 1999.
Alberto Bejani
Justificacão: A ernenda objetiva deixar programada para o periodo de 2001

a 2003 a restauracäo da Rodovia MG-265, que liga Ubá a Juiz de Fora. Trata-
se de urn dos trechos rodoviários mais importantes da Zona da Mata e está
em pessimas condiçöes, necessitando urgentemeflte de restauração.

EMENDA NO 13
Nos Programas, Objetivos e Metas por Região - Anos 2000/2001/2003 -

Setor Meio Ambiente e DesenvoivimentO Sustentávei - Programas e Metas,
acrescente-se onde convier: "Criaçao de urn programa de recuperacão,
preservacão e manejo das sub-bacias hidrográficas. Regiöes ii, IX e X.".

Sala das Comissöes, de 1999.
José Henrique - Ivo José - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Sebastião Costa.
Justificacão: 0 referido programa virá possibihtar a preservacâo das sub-

bacias hidrográficas e a melhoria na oferta de água, conforme prioridade do
orçamento participativo.

EMENDA N o 14
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Nos Programas, Objetivos e Metas por Regiào - Anos 2000 - Setor

Educaçao - Programas de Attendimento ao Ensino Superior, acrescente-se
onde convier: "Cnação de ensino superior, em articulaçáo corn as instituiçöes
estaduais ou federais já existentes, integrando centro de capacitação
continuada para professores, nas regiães II, IX e X.".

Sala das Comissôes, de 1999.
José Henrique
Justificaçào: Capacitada, desenvolve e valoriza os profissionais de

magisteno em todos os niveis, conforme prioridade apresentada no
orcamento participativo.

EMENDA N O 15
Nos Programas. Objetivos e Metas por região
Ano 2000 - Setor Transpor-tes, Obras PUblicas e Saneamento - Programa

de Infra-Estrutura Urbana - Trecho de Rodovia Vicinal Meihorado (Km), onde
se lé: "Regiao III -10

Regiao VII -15
Regiao VIII - 15", Ieia-se: "Regiao 11-3
Regiao III - 7
Regio VII -10
Região VIII -10
Regiao IX - 5
Regiäo X - 5".
Sala das Comissães, de 1999.
José Henrique
Justificaço: Necessitamos de melhorias em várias rodovias vicinais

possibilitando, assim, o acesso a vários municipios de diversas regiöes
EMENDA N O 16

Nos Programas, Objetivos e Metas por região
Ano 2001/2003 - Setor Transportes, Obras PCjblicas e Saneamento -

Programa de Infra-Estrutura Urbana - Trecho de Rodovia Vicinal Implantado e
Pavimentado (Km), onde se lé: "Região VI - 15

Regiao VII -25
Regiáo VIII - 30", Ieia-se: "Região X - 20".
Sala das Comissöes, de 1999.
José Henrique
Justiflcação: Como as demais regiöes, a regiáo do Rio Doce necessita de

uma continuidade no seu programa de infra-estrutura.
EMENDA N O 17

Nos Programas, Objetivos e Metas por regiâo
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Ano 2000 - Setor Transportes. Obras Püblicas e Saneamento - Prograrna

de Infra-Estrutura Urbana - Trecho de Rodovia Vicinal Implantado e
Pavimentado (Km) onde se Iê: "Região VIII - 16", Ieia-se: "Região VIII - 10

Regiâo II - 2
Região X - 4".
Sala das ComissOes, de 1999.
José Henrique
Justificação: A emenda objetiva beneficiar a Iigaco

atendendo dessa forma a necessidade de seus habitantes.
EMENDA N o 18

No quadro Programas, Objetivos e Metas por Regiao,
2000, Setor Transportes, Obras PCiblicas e Sanearnento, no

Renovacão do Meio Ambiente, no Programa de Educacão
Realizado, onde se Iê: "Estado 6", Ieia-se: "Estado 4

Região X - 2".
Sala das Comissöes, de 1999.
José Henrique
Justificaçào: E uma forma de se garantir a qualidade do meio

meihorando, recuperando e preservando os recursos hIdncos.
EMENDA N o 19

No quadro Programas, Objetivos e Metas P01 Região -
2001-2003 - Setor Transportes, Obras PUblicas e Saneamento, no

Programa Edificaçöes POblicas, em Unidade Construida, onde se Iê: "Região I
- 24, Ieia-se: Regiao I - 17

Região II - 2
Região IX - 2
Região X - 3".
Sala das Comissöes, de 1999.
José Henrique
Justificaçao: E a continuidade da modernizacão e racionalizacão da

administraçâo pOblica no Estado.
EMENDA N O 20

No quadro Programas, Objetivos e Metas por Regiäo -
2000, Setor Transportes, Obras PibIicas e Saneamento, no Programa

Edificaçöes Püblicas, em Unidade ConstruIda, onde se Iê: "Regiâo I - 8, Ieia-
Se: "Regiao I - 3

Regiao II - 2
Regiao IX - 1
Regiao X - 2".

dos municIpios

Programa
Ambiental

ambiente,
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Sala das Comissôes, de 1999.
José Henrique
Justificação: E uma forma de atender a urn major nümero de regiöes,

considerando a grande necessidade de rnodernizar e racionalizar a
administracao pOblica.

EMENDA N°21
Nos Programas, Objetivos e Metas por regiao
Ano 2001/2003 - Setor Educaçao - Programas
Atendimento ao Ensino Profissional -
Centro de Educaço Profissional Construido (centro), onde se lê:
"Regiao Ill - 9", leia-se:
"Regiao 111-6
Região II - 1
IX - 1
X - 1".
Sala das Cornissöes, de 1999.
José Henrique
Justificaçao: E a continuidade e a ampliaço do ensino profissional.

EMENDA N° 22
Nos Programas, Objetivos e Metas por região
Ano 2000- Setor Educaçao - Programas
Atendimento ao Ensino Profissional -
Centro de Educaçâo Profissional Impiantado (centro), onde se lé:
"Regio Ill - 3", leia-se:
"Regio III -2
Região X -
Sala das Comissôes, de 1999.
José Henrique
Justrficação: A impiantaçâo do Centro de Educação Profissional é de

fundamental importância para a crescimento e a vaiorização do ensino.
EMENDA N o 23

Nos Programas, Objetivos e Metas por região
Ano 2001/2003 - Setor Educação - Programas
Atendimento ao Ensino Profissional -
Centro de Educaçao Profissional Construido (centro), onde se lê:
"Regiao I - 5", leia-se:
"Regiáo I - 3
Regiào II - 1
Regiâo X -1".

1359

Sala das Comissöes, de 1999.
José Henrique
Justificação: E a continuidade no piano do Governo para atender ao ensino

profissional.
EMENDA N o 24

Nos Programas, Objetivos e Metas por região
Ano 2000 - Setor Educação - Programas
Atendimento ao Ensino Profissional -
Centro de Educacão Profissional Construldo (centro), onde se lê:
"Região Ill - 3", leia-se:
"Regiâo Ill - i
Regiâo II - 1
Região X -1".
Sala das Cornissöes, de 1999.
José Henrique
Justificacão: Devido a grande demanda e ao interesse da região pelo

ensino profissional é que se apresenta a necessidade de urn centro de
eduacão profissional, conforrne prioridade apresentada no orcarnento
participativo da região da Mata e do Rio Doce.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 608/99
Comissao de Constituicão e Justica

Relatôrio
For rneio do Projeto de Lei n° 608/99, o Deputado Anderson Adauto

pretende seja declarada de utilidade püblica a Câmara de Dirigentes Lojistas
de Uberaba - CDL -' corn sede nesse rnunicipio.

Publicada em 15/10/99, a matéria vern a esta Comissão para ser
exarninada prelirninarmente, conforme dispöe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundarnentacão
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado

podern ser declaradas de utilidade pUblica estão enunciados na Lei n° 12.972,
de 27/7/98.

Pelo exame da docurnentacão que instrui o processo, constata-se 0 inteiro
atendimento as exigências, razão pela qual não vislumbramos impedimento a
tramitacão do projeto.

Conclusáo
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionandade e pela

legalidade do Projeto de Lei n o 608/99 na forma original.
Sala das Cornissöes, 18 de novembro de 1999.
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Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Antonio Jüho - Adelmo Carneiro Leão - Paulo Piau.
PARECER PAR.A TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 629/99

Comissão de Constituiço e Justiça
Relatório

O Deputado Dinis Pinheiro, por meio do Projeto de Lei no 629/99, pretende
seja declarado de utilidade püblica o Instituto Espirita Euripedes, corn sede no
Municipio de Belo Horizonte.

Publicada em 28/10/99, vem a matéria a esta Comissão para exame
prelirninar, conforme dispoe o art. 188, c/c o art. 102, III, "a', do Regimento
Interno.

Fundamentacao
Os requisitos pelos quais as sociedades civis em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade pUblica estão enunciados na Lei no 12.972,
de 27/7/98.

Pelo exame da documentacao que instrui 0 processo, Constata-se 0 inteiro
atendimento as exigéncias, razão pela qual não vislumbramos impedimento a
tramitaçao do projeto.

Apenas para expurgar o seu art. 10 de dados supérfluos, apresentamos a
Emenda no 1.

Conclusào
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionaljdade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 629/99 corn a Emenda no 1, apresentada a
seguir.

EMENDA N O 1
D6-se ao art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUblica o Instituto Espirita Euripedes,

corn sede no Municiplo de Belo Horizonte.".
Sala das Comissöes 18 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator - Agostinho Silveira -

Adelnio Carne p ro Leão - Paulo Piau - Eduardo Daladier.
PARECER PARA, TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 633/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilrdade pCiblica o Sopão São Lourenço, corn sede no Municipio
de Uberaba.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para
ser examinado prelim inarmente, nos termos do disposto no art. 102, III, 'a',
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do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruida, corn os documentos

indispensáveis a declaracão de utilidade püblica, prevista na Lei n o 12.972, de
27/7/98, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada tern personalidade juridica,
está em funcionamento ha mais de dois anos, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercIcio de suas
funcoes.

Conclusão
Em face do aduzido, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 633/99 na forma original.
Sala das Comissôes, 18 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - AntOnio J011o -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJETO DE LEI N O 637/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em epIgrafe tern por
objetivo declarar de utilidade pOblica a Associação de Assistência Social Born
Jesus do Monte, corn sede no Municipio de Mariana.

A proposição foi publicada em 28/10/99 e a seguir encaminhada a esta
Cornissão, a que compete emitir parecer sobre a matéria, atendo-se aos
lindes estabelecidos no art. 102, Ill, "a", do Regirnento lnterno.

Fu ndarnentaçâo
A outorga de titulo declaratário de utilidade pciblica estadual está sujeita as

normas emanadas da Lei n° 12.972, de 27/7/98, cujo art. 10 apresenta a
seguinte redaçao:

"Art. 1 11 - A sociedade civil, a associação ou a fundacao constituida ou em
funcionarnento no Estado, corn o fim exciusivo de servir desinteressadamente
a coletividade, pode ser declarada de utilidade pUblica estadual, desde que
corn prove:

I - que adquiriu personalidade jurIdica;
II - que está em funcionamento ha mais de 2 (dois) anos:
Ill - que os cargos de sua direcão não são remunerados;
IV - que seus Diretores são pessoas idOneas".
Feito o exarne da docurnentação que instrui o processo, constata-se 0

inteiro atendimento a tais requisitos pela entidade a que se refere o projeto de
lei, razão pela qual não encontramos óbice a sua aprovação.
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Conclusào

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionadade
e pela legalidade do Projeto de Lei n° 637/99 na forma apresentada.

Sala das ComissOes, 18 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Antonio JCiIio - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO UN 100 DO PROJETO DE LEI NO 641/99

Corn issão de Constituiçao e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Amilcar Martins, a projeto de lei em epigrafe tern
por objetivo seja declarada de utilidade pUblica a Comunidade Kolping de
Nossa Senhora de Fatima, corn sede no Municipio de Cruzilia.

A proposição foi publicada em 29/10/99 e a seguir distribuida a este órgão
colegiado, para que proceda ao exarne preliminar da matéria, atendo-se aos
aspectos enunciados no art. 102. III, 'a', do Regimento Interno.

Fundarnentação
Conforme atesta a documentaçOo que instrui as autos do processo, a

Comunidade em análise e sociedade civil dotada de personalidade jurIdica e
se encontra em funcionamento ha mais de dois anos. Seus Diretores,
reconhecidamente idOneos, não são remunerados pelo exercIcio de seus
cargos. Estão atendidos, portanto, os requisitos estabelecidos no art. 10 da
Lei n° 12.972, de 27/7/98, para que tal sociedade possa ser agraciada corn o
titulo declaratôrio de utilidade pUblica.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 641/99 na forma apresentada.
Sala das ComissOes. 18 de novembro de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Paulo Piau. relator - Eduardo Daladier -

Antonio Julio - Agostinho Silveira - Adelmo Carneiro Leäo.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 643199

Comissäo de ConstituiçOo e Justica
Relatório

De iniciativa do Deputado AntOnio Andrade, o prajeto de lei em epigrafe
objetiva declarar de utilidade pOblica o Conselho Particular Vicentino da
Paróquia de Tiros, corn sede no Municipio de Tiros.

Conforme procedimento mencionado nos arts. 188 e 102, III, "a", do
Regimento Interno, a proposição, apOs ter sido publicada, em 29/10/99, foi
distribuida a esta Comissão para ser exarninada preliminarmente quanta aos
aspectos juridico, constitucional e legal.
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Fundamefltacao
A matéria é regulada pela Lei n° 12.972, de 27/7/98, que estabelece as

requisitos indispensáveis a declaracãO de utilidade pCiblica, as quais foram
plenamente atendidos, conforme cornprova a documentacãO constante no
proceSso.

Verificamos, assim, que a entidade mencionada tern personalidade jurIdica,
estO em funcionarnento ha rnais de dais anos, e sua diretoria é composta par
pessoas idôneas e que não recebem remuneracãO pelo exerciCio de suas
funçöes.

Conclusão
Em face do aduzido, concluirnas pela juridicidade pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 643/99 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 18 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Julio, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Agostinho Silveira - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 654/99

ComissãO de ConstituicãO e Justica
RelatóriO

0 Projeto de Lei n° 654/99, do DeputadO Sebastião Navarro Vieira, visa a
declarar de utilidade publica a AssociacãO de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Ritapolis, corn sede nesse rnuniCipiO.

Apôs sua publicacão em 5/11/99, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar conforme a disposto no art. 102, Ill, "a", do Regimento
Interno.

FundarnefltacaO
Os pressupostoS legais para que seja acoihido projeto de lei que verse

sobre declaracOO de utilidade publica estão consubstanCiados no art. 1 0 da

Lei n o 12.972, de 27/7/98, que exige estar a entidade de direito privado em
funcianamento ha mais de dais anos, ter adquirido personalidade jurIdica e ter
a sua diretoria composta de pessoas idOneas e não remuneradaS pelo
exercICiO de seus cargos.

Analisando a documentacOo apresentada pela entidade, verificarnOs o pleno
atendimento ao dispositivo legal citado, o que nos leva a concluir não haver
ôbice a tramitacão da rnatéria nesta Casa.

ConclusãO
Em face do aduzido, concluimoS pela juridicidade pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 654/99 na forma original.
Sala das ComissOes, 18 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Agostinho Silveira -
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Adelmo Carneiro Leão - Eduardo Daladier.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 656/99
Corn issão de Constituiçao e Justiça

Relatório
De inciativa do Deputado Chico Rafael, o Projeto de Lei n o 656/99 visa a

declarar de utilidade püblica a Associaçao Cante e Conte, corn sede no
MunicIpio de Baependi.

Publicada em 6/11/99, vem a matéria a esta Comisso para exame
preliminar dos aspectos juridicos, constitucionais e legais, conforme preceitua
oart. 102,111, "a", do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
A proposiçâo está corretamente instrulda, corn os documentos exigidos

pela Lei no 12.972, de 27/7/98, quais sejam prova de personalidade juridica e
atestado da autoridade de que a entidade está em funcionarnento ha mais de
dois anos, as pessoas de sua diretoria são idôneas e não remuneradas pelo
exercicio de seus cargos.

Atendidos os pressupostos legais que informam a matéria, não
vislumbrarnos Obice a sua tramitação nesta Casa.

Concl usão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 656/99 na forma proposta.
Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Agostinho Silveira, relator - Eduardo Daladier -

Paulo Piau - Antonio Jilio - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

10/99
Cornissão de Constituiçao e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei Complementar no 10/99, do Deputado Antonio Carlos

Andrada, institui as AglomeraçOes Urbanas lntegradas e Planejadas, dispOe
sobre sua organizaçOo e funçOes e dá outras providéncias.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 30/4/99, a proposicao foi distribu Ida
as Comissoes de Constituição e Justica, de Assuntos Municipais e
Regionalizaçao e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, cabendo a esta
Comissão o exame de sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos
termos regimentals.

Fu ndamentaçOo
O direito constitucionaf brasileiro já previa, desde 1967, a criação das

regiöes metropolitanas, e as oito prirneiras - entre as quais a de Belo
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Horizonte - foram instituldas pela Lei Complementar Federal no 14, de 1973,
corn base no art. 164 da Emenda a Constituição n o 1, de 17/10/69, corn a
finalidade de organizar, planejar e prestar serviços de interesse metropolitano.
A Constituição da RepOblica, prornulgada em 5/10/88, trouxe inovacOes
positivas ao atribuir aos Estados a cornpetência para, mediante lei
complementar, instituir tais regiOes, por agrupamentos de municIpios
lirnitrofes, para integrar a organizacão, o planejarnento e a execução de
funçOes püblicas de interesse cornurn, conforme dispOe o seu § 3 1 do art. 25.

A Carta Magna de 1988 reconheceu, também, aos Estados federados
competéncia para, do mesmo modo e para os mesmos fins, instituir
rnicrorregiöes e aglomeracOes urbanas.

A Constituiçao mineira, por sua vez, estabelece, no inciso X do art. 10, a
competéncia do Estado para instituir região metropolitana, aglomeracão
urbana e microrregião. F, na parte destinada a regionalizacão, a Carta
Estadual, no "caput" do art. 42 e no art. 48, dispOe textualmente:

"Art. 42 - 0 Estado poderá instituir, mediante lei complernentar. região
metropolitana e aglomeracão urbana constituidas por agrupamento de
MunicIpios limitrofes do mesmo complexo geoeconOmico e social, para
integrar o planejamento, a organizacão e a execução de funçOes pOblicas de
interesse comum.

Art. 48 - A instituição de aglomeracáo urbana, observada a avaliacOo dos
fatores de que trata o art. 44, requer, ainda, populacão minima de trezentos
Mil habitantes, no cornplexo geoconôrnico e social integrado por trés ou mats
Municipios".

Ainda de acordo corn o art. 50, II, da Carta mineira a let complementar
dispora sobre o regime de organizacão para o planejarnento e a execução de
funçOes piblicas de interesse comum da região metropolitana, da
aglomeração urbana e da rnicrorregiãO.

Do exposto, verifica-se que tanto a instituição de regiOes metropolitanas
quanto a de aglomeracOes urbanas e microrregiöes deve efetivar-se mediante
lei complernentar estadual. Em Minas Gerais, existem duas regiOes
metropolitanas: a de Belo Horizonte, regida pela Let Complementar no 26, de
1993, que instituiu a Assembléia Metropolitana, corn as alteraçOes da Lei
Complementar no 48, de 1997; e a do Vale do Ago, instituida pela Lei
Complernentar no 51, de 30/12198. A Região Metropolitana de Belo Horizonte
existe ha 25 anos e constitui urna experiência salutar, corn reflexos positivos
em toda a area por ela abrangida, conforme destacou 0 autor, na
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fundamentação do projeto. A Regiao Metropolitana do Vale do Ago, ao
contrário, foi instituIda muito recenternente e encontra-se em fase de
implantaçao, cabendo salientar que a região do Vale do Ago desempenha
importante papel no desenvolvirnento econômico, politico e social de nosso
Estado.

Diante do tratamento teleológico unificado dado pela Constituiçao Federal
aos trés institutos, regrão metropolitana, microrregioes e aglomeracOes
urbanas, faz-se mister distingui-los conceitualmente, como condiçao para dar-
hes o tratamento juridico adequado, na elaboração legislativa e na aplicação
da norma.

Segundo José Afonso da Silva, "região metropolitana constitui-se de urn
conjunto de Municipios cujas sedes se unem corn certa continuidade urbana
em torno de urn Municipio-polo. Microrregioes formam-se de grupos de
Municipios limitrofes corn certa homogeneidade e problemas adrninistrativos
comuns, cujas sedes näo sejam unidas por continuidade urbana.
Aglomerados urbanos carece de conceituação, mas, de logo, se percebe que
se trata de areas urbanas, sem urn polo de atração urbana, quer tais areas
sejam das cidades sedes dos Municipios, como na baixada santista (em São
Paulo), ou não" (Curso de Direito Constitucional Positivo, 16 a ed., São Paulo;
Malheiros, 1999, p0g. 645).

Para o constitucionalista Alexandre de Moraes, aglomerados urbanos "são
areas urbanas de municipios limitrofes, sem urn pOlo, ou rnesmo uma sede.
Caracterizam-se pela grande densidade demografica e continuidade urbana"
(Direito Constitucional 5' ed., São Paulo; Atlas, 1999, p0g. 251).

A partir dessas conceituaçOes doutrinárias, é possivel extrairem-se as
caracterisbcas especificas de aglomeraçoes urbanas, que as diferenciarn de
regiOes metropolitanas e de microrregioes. Corn efeito, todas são constituidas
por agrupamento de municipios lirnitrofes, mas os aglomerados urbanos se
caracterizam pela grande densidade demográfica e pela continuidade urbana,
sem que haja urn municipio-pálo ou urna sede.

0 objetivo da proposição, conforme frisamos anteriormente, é o de instituir
aglomeraçoes urbanas, ern curnprimento ao comando constitucional. 0
Capitulo I trata da instituição e da composiçao das Aglorneraçoes Urbanas e
Planejadas, a partir de 28 cidades-pOlo de desenvolvimento, enumeradas no
art. 40, 0 CapItulo II dispOe sobre as funçoes pOblicas de interesse cornum.
JO o CapItulo III trata da gestão das citadas aglorneraçOes urbanas,
destacando-se o papel da Assembléia Regional e do Conseiho de
Desenvolvirnento Regional. Finalrnente, o Capitulo IV contém as disposiçoes
gerais, mandando aplicar as mencionadas aglomeraçoes urbanas as regras
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contidas nos arts. 1 0 a 6° da Lei Complementar n° 26, de 1993, que dispOe
sobre as normas gerais relativas ao planejamento e a execução de funçOes
pi:iblicas de interesse comum a cargo da Região Metropolitana de Belo
Horizonte.

Atendendo a requerimento do relator, corn a finalidade de se coiherern
subsidios para o aprimorarnento da proposição, a Cornissão de Constituicão e
Justiça realizou, no dia 30/9/99, audiéncia pOblica para debate de aspectos
técnicos e politicos do projeto. Naquela ocasião, o autor da proposicão em
anOlise observou que as regiöes metropolitanas e as microrregiães já foram
instituidas, estão funcionando e possuem caracteristicaS prOprias: distinguiu,
ainda, as AglomeracOes Urbanas Integradas e as AglomeracOes Urbanas
Planejadas, constantes no projeto: enquanto as integradas são as que
surgern naturairnente em decorréncia do aglornerado populacional existente
nos rnunic[pios limitrofes, as planejadas são constituidas a partir de cidades-
pOlo, onde se localizam as universidades, os hospitais regionais, os órgãos
regionais do governo, por meio de poilticas e programas, de forma
planificada.

Cumpre destacar o elevado alcance e a significativa irnportOncia do projeto.
para o desenvolvimento de Minas Gerais, tanto no seu propósito quanto na
sua formulação. For razOes de natureza técnica, entretanto, fazern-se
necessOrios alguns ajustes, para aprimorO-lo e adequO-lo as norrnas
constitucionais e leg ais vigentes.

A primeira observação diz respeito 0 própria denominacão. No art. 1° são
instituidas as "AglomeracOes Urbanas Integradas e Planejadas", expressão
esta que se repete no "caput" dos arts. 2 1 e 40, no art. 6°, no caput" do art. 90
e no art. 17, para referir-se as aglorneracOes urbanas indistintamente. 0
"caput' do art. 3° trata especificarnente das "aglomeracOes urbanas
integradas" - como consta no projeto original, e não corno constou,
"aglomeraçoes urbanas integradas e planejadas", por erro material, na sua
publicação no "DiOrio do Legislativo" de 30/4/99. JO o art. 50 utiliza a
expressão "aglorneracOes urbanas planejadas". Após anOlise acurada da
matéria, entendernos que fica mais claro utilizar-se a expressão 'aglomeracão
urbana" para referir-se a esse instituto genericamente, nos arts. 10, 6° e 17 e
no "caput" dos arts. 2 0 e 9° . Ao contrOrio, quando se restringir o significado a
uma das modalidades de aglomeracão urbana, deve-se acrescer-Ihe o termo
"integrada" (como no art. 3°) ou o termo "planejada" (corno no "caput" do art.
40 e no art. 5°). For essa razão, apresentamos a Emenda n° 1.

Entendemos, tarnbém, que a limitacão de ate cinco rnunicipios para formar
as aglomeraçoes urbanas integradas a que se refere o art. 3° do projeto. não
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se coaduna corn o disposto no art. 48, "in fine", da Constituiço do Estado,
que estabelece como condição para a instituiçâo de aglomeraçäo urbana
populaçao minima de trezentos mil habitantes, no complexo geoeconômico e
social integrado por trés ou mais municipios. A Carta mineira estabelece o
nümero minimo, deixando subentendido que não ha nimero máximo de
municipios para constituir aglomeração urbana. 0 projeto, ao limitar esse
niimero a cinco, fere, a nosso ver, a citado dispositivo constitucionat. Por essa
razão, apresentamos a Emend a n° 2.

Outra alteração que se faz necessária diz respeito a menção da Secretaria
de Estado de Assuntos Municipais, nos arts. 7° e 16. Como se sabe, a Lei nO
13.341, de 28/10/99, no seu art. 29, extinguiu a referida Secretaria e, no art.
90, vIII, instituiu a Subsecretaria de Assuntos Municipais na estrutura orgânica
da Secretaria de Estado da Casa Civil e Camunicaçâo Social. For essa razäo,
torna-se necessária a Emenda n° 3.

Outra questâo que merece ser reformulada diz respeito ao Fundo de
Desenvolvimento Regional. Corn efeito, a art. 11 do projeta estabelece que a
Assembléia Regional poderá instituir o Fundo de Desenvolvimento Regional,
corn direçao e administração próprias. A Constituiçao do Estado, no art. 161,
IX, veda a instituiçäo de fundo de qualquer natureza sem prévia autorizaçao
legislativa. A Lei Complementar n° 27, de 19/1/93, par sua vez, no art. 11.
determina que a instituiçao e a gestão de fundo de qualquer natureza
dependem de prévia autorização legislativa especIfica e submetem-se as
normas instituidas na referida norma legal. Por essa razão, faz-se necessário
ajustar a redaçaa do art. 11 as exigéncias constitucionais e legais, par meia
da Emenda n'4.

Conclusão
Face ao exposta, opinamas pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 10/99 corn as Emendas n°s 1 a
4, que a seguir apresentamos.

EMENDA N O 1
Nos arts. 1 0, 6° e 17 e no 'caput" dos arts. 2 0 e 9°, substitua-se a expressão

"Aglomeraçoes Urbanas Integradas e Planejadas" pela expresso
"Aglomeraçoes Urbanas", e no "caput" do art. 4°, a expressão "Aglomeraçoes
Urbanas Integradas e Planejadas" pela expressão "Aglomeraçoes Urbanas
Planejadas".

EMENDA N o 2
No art. 30 , substitua-se a expressão "par ate cinco municIpios" pela

expressâo "par no minima trés municipios".
EMENDA N o 3
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Nos arts. 7° e 16, substitua-se a expressao "Secretaria de Estado de

Assuntos Municipais" pela expressão "Secretaria de Estado da Casa Civil e
Comunicacãa Social'.

EMENDA N° 4
D6-se ao art. 11 a seguinte redação:
"Art. 11 - 0 Fundo de Desenvalvimento Regional será instituido de

conformidade corn a Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993.".
Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paula Piau, relator - Eduardo Daladier -

Adelma Carneiro Leão - Antonio JUlio - Agostinho Silveira.
PARECER PARJA 0 1° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 453199

(Nova Redaçãa, nos Termas do Art. 138, § 1 0 , do Regumenta Interno)
Comissão de Educacãa, Cultura, Ciéncia e Tecnolagia

Relatória
Par meio da Mensagem n° 40/99, do Governador do Estada, velo a esta

Casa a propasicãa em epIgrafe, que altera dispasitivas da Lei n° 11.539, de
22/7/94, que dispOe sabre a Universidade do Estada de Minas Gerais -
UEMG.

O prajeta foi exarninada, preliminarmente, pela Camissão de Constituiçãa e
Justica, que concluiu par sua juridicidade, canstitucionalidade e legalidade e
he apreseritou as Emendas n°s 1 a 4. A seguir, fai a matéria distribuIda a
Comissão de Administracäa PUblica, que apinau par sua apravaçãa corn as
Emendas n°s 3 e 4, da CamissOa de CanstituiçOo e Justiça, e as Ernendas
n°s 5 e 6, que apresentau; e pela rejeicão das Emendas n°s 1 e 2. da
Camissão de Canstituiçãa e Justica.

Vern. agora, a propasicOa a esta Camissãa, a requerimenta do Deputada
Adelma Carneira Leão, para receber parecer quanta ao mérita, nos termos do
art. 188, c/c a art. 102, VI, "a", do Regimento Interno.

Lido a parecer, na fase de discussãa, a Deputado Paula Piau apresentou
uma emenda, que, aprovada pela Comissäa, foi acatada pela relataria desta,
incorporando-se ac, substitutivo apresentado.

Fundamentacãa
O Prajeta de Lei n° 453/99, que altera dispositivas da Lei n° 11.539, de

22171/94, não trata de fins nem de objetivos a serem alcancadas pela UEMG.
V6-se, claramente, que a projeto em tela naa tern a pretenSãa de ser uma
peca institucianal da UEMG, constituindo tOo-samente, urn instrumentc
técnico-juridico que permitirá avança na execução do prevista nos arts. 81 €
82 do Ata das DisposicOes Constitucianais Transitórias da Canstituicãc
rnineira.

T,
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Na busca de uma efetiva solução para a completa absorção das Fundacoes
optantes, na forma prevista no inciso I do § 10 do art. 82 do Ato das
Disposiçoes Constitucionais Transitórias da Constituiço do Estado, o projeto
pretence a criação de urn mecanismo de transiçao (preparatário para a
necessária uniformização administrativa. financeira e académica), instituindo
o Sistema Fundacional de Ensino Superior. 0 Sistema é transitório no seu
escopo. embora permita as entidades dele integrantes, em deterrninados
casos, a sua perman(§ricia.

Para ampliar a ação da UEMG, o projeto em tela a autoriza a admitir no
Sistema, sem compromisso de absorço, entidades de ensino superior do
interior do Estado. Outras drsposicoes do projeto dizem respeito a pessoal ou
so meras reestruturacoes internas de cunho administrativo-operacional.

O art. 207 da Constituiçao Federal dispöe que 'as universidades gozam de
autonomia didático-cientifjca administrativa e de gestão financeira e
patrimonial e obedecerão aos principios de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensáo'. Conclui-se que a autonomia universitária deve pelas
próprias universidades ser exercida. A autonomia constitucional dada as
universidades exige que elas mesmas se estruturem para exercé-la, e é o que
pretende o projeto de lei. As demais questoes relativas a processos e
métodos, ensino e pesquisa, cursos e grades curriculares, modernidade,
relacão entre universidade e sociedade, enfim, a vida institucional dessas
entidades devem ser tratadas pelas comunidades universitárjas corn base
em seus estatutos e por meio dos conseihos universitários, departarnentos
coordenadorias servidores e corpos docente e discente.

Assim, entendemos que o espIrito do projeto deve ser integralmente
acatado, corn algumas modificacoes de cunho juridico, prático e corretivo.

Conclusão
Concluimos pela aprovação do Projeto de Lei n° 453/99 na forma do

Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
SUBSTITUTIVO N O 1

Art. 10 - Os arts. 4 0, 12, 14, 22 e 23 ca Lei n° 11.539, de 22 de julho de
1994, que dispôe sobre a Universidade do Estado de Minas Gerais e dá
outras providéncias, passam a vigorar corn as seguintes alteracoes:

"Art. 40
VII- 	 .................................................................................................
A) Pró-Rejtorja de Ensino:
a-i) 000rdenadoria de Graduaçao;
a-2) 000rdenadoria de Ensino a Distãncja;
a-3) 000rdenadoria de Ensino Fundamental e Médio;
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a-4) Coordenadoria de Registros Acadêrnicos;
B) Prô-Reitoria de Pesquisa e Extensão:
b-i) Coordenadoria de Projetos e Apoio a Pesquisa;
b-2) Coordenadoria de Assuntos Comunitários;
b-3) Coordenadoria de Pos-Graduacão;
C) Pró-Reitoria de Planejamento e dos Campi Integrantes do Sistema

Fundacional de Ensino Superior:
c-i) Coordenadoria de Planejamento Institucional;
c-1.1) Divisão de Orçamento;
c-1.2) Divisão de Engenharia;
c-2) Coordenadoria de I nformática:
c-3) Coordenadoria de Cooperação Interinstitucional;
D) Pró-Reitoria de Administracão e Finanças:
d-i) Departamento de Recursos Hurnanos;
d-1.1) Departarnento de Financas;
d-2) Divisão de Finanças;
d-2.1) Divisão de Contabilidade;
d-3) Departamento de Material, PatrimOnio e Serviços:
d-3.1) Divisão de Compras e Material;
d-3.1.1) Servico de Almoxarifado;
d-3.2) Divisáo de Patrimônio;
d-3.3) Divisão de Transportes e Serviços;
VIII - Campi do Sistema Fundacional de Ensino Superior.
§ 50 - Atendidas as condicöes previstas no art. 22 desta lei, consideram-se

Campi Regionais da Universidade as estruturas organizacionais e fiscais das
Fundaçôes optantes. na forma prevista no inciso I do § 1 0 do art. 82 do Ato
das Disposiçöes Constitucionais Transitórias da Constituicão do Estado e os
que venham a ser criados para atender os objetivos constitucionaiS.

§ 60 - Fica a Universidade autorizada, ante convencâo especifica, a admitir
Carnpi de Ensino Superior que atendam aos objetivos constitucionalS,
obedecidas as normas do Sistema Fundacional de Ensino Superior, a que se
refere o art. 23 desta lei.

§ 7° - Sem prejuizo de outras atribuiçöes, no exercicio de sua autonomia,
poderão a UEMG e as demais Universidades, em sua sede, compreendida
esta como o conjunto dos Campi por elas mantidos, criar, organizar e
extinguir cursos e programas de educação superior, curriculos, pianos,
projetos de pesquisa e tudo o mais previsto nos seus estatutos."

"Art. 12 - Consolidada a estrutura da UEMG, na forma disposta pelo art. 40,
§ 50, o Reitor e o Vice-Reitor, escolhidos entre os indicados em lista triplice
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elaborada pelo colégio eleitoral definido pelo estatuto da Universidade, serão
nomeados pelo Governador do Estado para mandato de quatro anos,
contados da data da posse e exercicio.

Parágrafo ünico - 0 colégio eleitoral de que trata este artigo sera constituido
de forma a assegurar a participaçao dos segmentos docente, discente e
técnico-adrnjnistratjvo na elaboraçâo da lista trIplice."

"Art. 14 - As PrO-Reitorjas de Ensino, Pesquisa e Extensão, de
Administraçào e Frnanças, de Planejarnento e dos Campi Integrantes do
Sistema Fundacional de Ensino Superior são unidades de coordenação,
execuçao e assessoramento superior, subordinadas a Reitoria da
Universidade.

Parágrafo Onico - Os titulares das Prô-Reitorias serão nomeados e
empossados pelo Reitor, escolhidos entre pessoas qualificadas para o
exercicio das funçoes."

Art. 22 - Regulamento especIfico fixará cronograma para o atendimento de
requisitos administrativos financeiros e académicos, observada a legislação
vigente, para a completa absorção das entidades mencionadas no artigo
anterior."

"Art. 23 - As entidades referidas no art. 21 desta lei constituirão, na forma
regulamentar, o Sistema Fundacional de Ensino Superior, que, sobre Si
mesmo e seus cursos, exercerá, nos termos das normas vigentes, supervisão
administrativa e académico-pedagogica, visando, especialmente, a exceléncia
do ensino e ao preparo para a sua completa absorçao.

§ 10 - Será garantido ao Sistema Fundacional de Ensino Superior, no
Conselho Universitário e no Conseiho de Ensino, Pesquisa e Extensão, 0
direito a voz e voto, na forma regulamentar.

§ 20 - Preparada a unidade fundacional para a completa absorção, a
Reitoria da UEMG, corn pronunciamento favorável do Conselho Universitário,
oficiará ao Governador do Estado solicitarido a respectivo decreto ou, se
assim decidir a Universidade corn a concordãncia da Fundaçâo interessada,
comunjcará ao Chefe do Executivo Estadual a permanéncia desta no Sistema
Fundacional de Ensino Superior.

§ 30 - 0 Governo do Estado assegurará subvençao mensal a cada uma das
unidades do sistema.".

Art. 21 - Os servidores ocupantes de cargos efetivos ou de função püblica
de Professor que preencham Os requisitos previstos no § 5° do art. 30 da Lei
no 10.323, de 20 de dezernbro de 1990, alterado pelo art. 1° da Lei no 10.596,
de 8 de janeiro de 1992, para fins de transferéncia para o Quadro Especial do
Pessoal da Universidade do Estado de Minas Gerais, serão posicionados na
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carreira de Magistério de Ensino Fundamental e Médlo. criada pela Lei no
11.539, de 22 de juiho de 1994, constante no Anexo V-C, mediante opção
manifestada no prazo de sessenta dias a contar da publicacão desta lei.

§ 1 0 - Ficarn destinados quinze cargos de Professor, criados pelo art. 33 da
Lei no 11.539, de 22 de julho de 1994, constantes no Anexo IV da referida lei,
ao provimento dos cargos de Professor de Ensino Fundamental e Media para
atuarem junta a Coordenadoria de Ensino Fundamental e Médio.

§ 2° -0 provirnento previsto no "caput" deste artigo sera regulamentado por
decreto do Governador do Estado.

Art. 31 - Fica transformado urn cargo de Chefe de Departarnento, codigo
UM-01, em urn cargo de Coordenador, codigo UM-02.

Art. 4° - Aplica-se a UEMG a disposto no art. 3 1 da Lei no 13.215, de 25 de
maio de 1999.

Art. 50 - Acrescentem-se ao art. 21 da Lei n o 11.539, de 22 de julho de 1994,
as seguintes incisos X e Xl:

"Art. 21 - .....................
X - Fundacão Municipal de Ensino Superior de Uberaba - FUMESU -;
XI - Fundacao Educacional Nordeste Mineiro - FENORD.".
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogarn-se as disposiçôes em contrária.
Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1999.
AntOnio Carlos Andrada, Presidente e relator - João Pinto Ribeiro - Paulo

Piau.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 585/99

Comissão de Constituição e Justica
Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, a prajeto de lei em epIgrafe
dispöe sobre a Politica Estadual dos Direitos da Pessoa Portadora de
DeficiOncia, cria a Conselho Estadual da Pessoa Portadora de Deficiéncia e
dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 6/10/99, foi a projeto distribuido a
esta Comissão para receber parecer quanta aos seus aspectos juridicos,
Constitucionais e legais, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentacão
0 projeto dispOe sobre a poiltica estadual dos direitos dos deficientes e cria

O Conselho Estadual da Pessoa Portadora de Deficiéncia.
No seu art. 10, o projeto considera deficiente a pessoa portadora de

deficiência mental, sensorial, fisica e ocupacional, emocional. social ou



2

C)

E
0

0

13 74mültipla, conforme diagnostico de especialistas das areas médica,
psicológica pedagogica Cu social. Os objetivos da potica estaduaf para apessoa portadora de deficiéncia vém estabelecidos no art. 2 0 do projeto

Nos demais artigos da proposiçao o autor cria o Conseiho Estadual dos
Direitos da Pessoa Portadora de Deficiéncja determina sua composiçao esua competéncia indica a nümero de rep resentantes de cada urn dos órgãos
e entidades que farão parte do Conseiho e o periodo de mandato dos
consel heiros.

Estabelece ainda, o projeto que os recursos financeiros para a implantacao
e a manutencao do Conselbo sera-c, provenjentes do Fundo Estadual deAssisténcia Social - FEAS.

Além disso, a proposição estatui que o Conselho ficará subordjnado
Secretaria de Estado do Trabalho da Açao Social da Criança e do
Adolescente e terá competénc ia para deliberar e contralar as politicas e asaçöes gavernamenj5 em todos as nIvejs de atendjmento aos portadores dedeficiéncja

Em que pese ao seu mérito, a praposiçao incorre em viclo formal, visto que
é atribuicao privativa do Chefe do Poder Executivo deflagrar o processo
legislativo no que tange a cnação e estruturacao de Secretaria de Estado,
conforme está previsto no art. 90, V, c/c o art. 66, II!, "e", da Carta minejra
Entretanto, o mesma Diploma Legal, no § 2 0 do art. 70, estabelece que a
sanção expressa au tácita do Governador supre a iniciativa do Poder
Executiva no pracesso legislativo.

Conclusãa
Em face do exposto conclujmas pela juridicidade consti tucionalidade elegalidade do Projeto de Lei n° 585/99.
Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente e relator - Eduardo Daladjer - Adelmo Carnejro

Leão - Paulo Piau - Agostinho Silveira.
PARECER PARA 0 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 615/99

Comissão de Constituicão e Justiça
Relatórjo

De autoria do Deputado Gil Pereira, a projeto de lei em epigrafe institui a
obrigatoriedade de realizacao de exames de prevençao do cancer da próstata
nos hospitals e nos centros de saüde da rede pUblica estadual.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/10/99, fol a projeto distribuldo 
aesta Comissão para ser apreciado sob as aspectos juridico, constitucianal elegal, em canformidade corn a disposto no art. 192, c/c as arts. 188 e 102, III,

"a", do Regimento Interno.

1375
Fund amentacão

No seu art. 1°, a projeto institul a obrigatoriedade da realização gratuita de
exames de prevenção do cancer da próstata na rede pi:iblica estadual do
serviça de satide. No seu art. 2°, estabelece que a Secretaria de Estado da
Saide possui competéncia para fiscalizar o cumprimenta do disposto no
artiga anterior.

A Constituição Federal, no seu art. 24, XII, 'in fine", estabelece a
competéncia da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar
concorrentemente sobre protecão e defesa da saide. Atendendo ao cornando
constitucional, foi elaborada a Lei Federal n° 8.080, de 1990, que dispöe
sobre as condiçOes para a pramoção, a proteçäo e a recuperaçãa da saiide e
sabre a organizacão e a funcionamento dos servicos carrespondentes.

0 art. 4 0 da norma geral citada define a Sistema Unico de Saide - SUS -
coma a conjunto de acöes e serviços de saüde prestados par órgãas e
instituiçöes federais, estaduals e municipais, das administraçöes direta e
indireta e das fundaçoes mantidas pelo poder pUblico. Entre as objetivas do
SUS está a assisténcia as pessoas, par intermédia de açoes de promocão,
proteção e recuperacão da saüde, corn a realizacão integrada das acöes
assistencials e das atividades preventivas, confarme determina a inciso III do
art. 5° da mencianada tel.

Coma vemos, a prevenção de doenças, a protecãa e a recuperaçãa da
saUde são iniciativas a serem incentivadas e implementadas pela pader
pãblica. Nesse contexta, a realizacao dos exames de prevencãa do cancer da
próstata nos hospitals e nos centros de saUde da rede pi:ibtica estadual,
confarme previsto na prapasicão, é rnedida que se mostra sintonizada corn as
diretrizes constitucionais e legais que regem a matéria.

Conclusão
Em face do expasto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeta de Lei n° 615/99.
Sala das Cornissôes, 18 de novembra de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau -

Antonio JCilia - Agostinha Silveira - Adelmo Carneiro Leãa.
PARECER PAR.A 0 1° TURNO DO PROJ ETC DE LEI N o 636199

Comissãa de Constituição e Justica
Relatório

De autoria do Deputada Djalrna Diniz, a projeta de lei em epIgrafe concede
as entidades que menciana descanta nas tarifas de serviços pübticas de
energia elétrica, água e esgoto.

Publicada no "Diana do Legislativa" de 28/10/99, fol a projeto distribuldo a
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esta Comissão para ser aprecado sob as aspectos juridico. constitucional e
legal, em conformidade corn o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, a, do
Regimento lnterno.

Fu nda m entaçao
0 projeto de lei em análise determina que as concessionárjas estaduais

prestadoras dos serviços püblicos de fornecimento de água, esgoto e energia
elétrica concederão desconto minimo de 30% nas tarifas cobradas de
entidades assistenciais, hospitais, casas de saOde e templos religiosos de
qualquer culto.

Conforme a projeto, as entidades assistencjajs terão direito ao benefIcio
desde que sejam reconhecidas como de utilidade pUblica.

A proposição encontra respaldo no art. 40 da Carta mineira, que atribui ao
Estado e as entidades da administraçao indireta a incumbéncia de assegurar,
na prestação de serviços p6blicos, a efetividade do requisito da tarifa justa,
entre outros.

A Constituiçao Federal, no inciso XXVII do art. 22, estabeleceu a
competéncia privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitaçào
e contratação, em todas as modalidades, para a administraçao piblica, direta
e indireta. nas diversas esferas de governo. Assirn, fol editada a Lei Federal
n o 8.987, de 1995, que dispöe sobre o regime de concessão e permissão da
prestaçäo de serviços pUblicos. Também o art. 175 da mesma Carta
determrna que essa maténa seja objeto de lei formal. Além disso, em
obediéncia ao parágrafo Onico desse mesmo artigo, a norma federal
destacada dispOe sobre a politica tarifária.

No contexto da Lei das Concessöes, mantida a equaçao matemática do
equilIbrio econômico-financejro dos contratos, condicao a que faz jus o
concessionário nos contratos de direito administrativo admite-se a tratamento
diferenciado para certos tipos de usuários do serviço pUblico, desde que a
despesa decorrente do barateamento da tarifa para tais usuários possa ser
compensada corn a aumento tarifário para Os demais.

No que tange a campeténcia para iniciar o processo legislativo, a matéria
nao se encontra reacionada entre aquelas reservadas ao Chefe do Fader
Executivo.

A Iuz dos argumentos apresentados, não vislumbramos óbices de natureza
juridica, Constitucional e legal a tramitaçao do projeto nesta Casa.

Conclusao
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, Caflstitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n o 636/99.
Sala das Comissöes, 18 de novembro de 1999.
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Ermano Batista, Fresidente e relator - Agostinho Silveira - Eduardo Daladier

- Antonio Jilio - Adelmo Carneiro Leão.
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ATAS

ATA DA 2a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DA
MERCEDES-BENZ

As quatorze horas e tnnta minutos do dia vinte e oito de outubro de mu
novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Cornissöes os
Deputados Antonio Carlos Andrada, Bené Guedes, Luiz Fernando Faria e
Rogerio Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero
regimental, a Presidente, Deputado Antonio Carlos Andrada, declara aberta a
reurijão e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Bené
Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissäo. 0 Presidente informa que
a reunião se destina a ouvir Os Srs. Tarcisio Delgado, Prefeito Municipal de
Jurz de Fora, e Luiz Soranço, Presidente do Centro Industrial de Juiz de Fora.
A seguir, a Presidente passa a palavra ao Deputado Rogerio Correia, autor do
requerIrneno que deu origem a esta reunião, para suas consideracoes
inrcrais. Apos, a Presidéncra passa a palavra aos Srs. Tarcisio Delgado e Luiz
Soranço. Ouvidos Os convidados, passa-se a fase dos debates, e fazem uso
da palavra as Deputados Bené Guedes, Luiz AntOnio Faria e Rogerjo Correia,
conforme consta nas notas taqurgraficas . 0 Deputado Rogerio Correia solicita
ao Sr. Tarcisio Delgado que encaminhe a Comissão dados técnicos sobre Os
Investirnentos e a perspectiva de gastos do MunicIpio de Juiz de Fora corn a
nstalacao da Mercedes-Benz . A seguir, a Presidéncja agradece a presença

dos canvrdados e suspende a reuniâo para as despedidas. Reabertos as
trabalhos passa-se a fase de vatacao de prapasicoes da Comissão: o
Deputado Antonio Carlos Andrada passa a Presidêncja ao Deputado Bené
Guedes e apresenta requerimento em que solicita sejam convidados a
parhcipar de reunião da Comissao urn representante do SENAI, urn
representante da Fundação de Ensino Superior de São João del- Rei -
FUNREI - e a Sra, Marilena Chaves, Consultora do Banco de
Desenvolvirnento de Minas Gerais- BDMG. Colocado em vatação, é a
requerimento apravado, 0 Deputado Antonio Carlos Andrada retorna a
direção dos trabalhos, agradece a presença dos parlamentares e dos
canvidados convaca as membros da Comissãa para a próxima reunião
ardinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das ComissOes, 18 de navembro de 1999.
AntOnio Carlos Andrada, Presidente - Rogerjo Correia - Luiz Fernando Faria
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- Bené Guedes - Wanderley Avila.

ATA DA 26a REUNIAO ORDINARIA DA CCMISSAO DE TRANSPORTE,
COMUNICAcAO E OBRAS PUBLICAS

As quinze horas do dia trés de novembro de mil novecentos e noventa e
nove, comparecern na Sala das Comissöes as Deputados Alvaro AntOnio,
Bilac Pinto e Wanderley Avila, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, as Deputados Eduardo Brandão e Jaão Leite. Havendo
nümero regimental, a Presidente, Deputado Alvaro Antonio, declara aberta a
reunião e, em virtude da apravação de requerimento do Deputado Wanderley
Avila, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada par
apravada e é subscrita pelas membras da Comissão presentes. A seguir, o
Presidente passa a discussão e a vatacão de proposicOes que dispensam a
apreciação do Plenária da Assernbléia. Submetidos a votacão, são aprovados
em turno Unica as Requerimentos n°s 809, 810, 818, 823 e 824/99.
Prasseguindo, são apresentadas oito requerimentas, a saber: do Deputado
Luiz Menezes, em que solicita seja convocado a Diretor-Geral do DER-MG
para prestar esciarecimentas perante a Comissão sabre a Portarra n° 1.492,
de setembro de 1999, baixada par esse órgão; e sete requerimentos do
Deputado Chico Rafael, que solicita seja enviado oficro ao Diretor-Geral do
DER-MG solicitando providéncias para que seja asfaitada a estrada que liga a
cidade de Born Repouso a BR-381, numa extensão de 18km
aproxumadamente; seja enviado oficio aa Diretor-Geral do DER-MG
solicitando providéncias para que seja asfaltada a estrada que liga a
Municipio de Consolacãa a Cambul, numa extensãa aproximada de 18km;
seja enviado oficio ao Diretor-Geral do DER-MG solicitando providéncras para
que seja asfaltada a estrada que liga a cidade de Toledo ate a BR-381, numa
extensão aproximada de 18km; seja enviada oficia ao Diretor-Geral do DER-
MG solicitando providéncias para que seja asfaitada a estrada que Irga a
cidade de Munhoz e Buena Brandão, numa extensão de 28km
aproximadarnente; seja enviado aficia ao Diretor-Geral do DER-MG
solicitando providéncias para que seja asfaitada a estrada que liga a Rodovia
MG-295 a cidade de Gonçalves em urna extensão de 13km; seja enviado
oficio ao Diretor-Geral do DER-MG solicitando providéncias para que seja
asfaltada a estrada que liga a Municipia de ParaisOpolis a Consalacão, numa
extensão aproximada de 18km; seja enviado oficia ao Diretor-Geral do DER-
MG salicitando providéncias para que seja asfaltada a acesso que liga a
cidade de Senador Amaral a BR-381. Submetidas a vatação, cada urn par
sua vez, são esses requerimentos aprovados. 0 Presidente, Deputado Alvaro
AntOnio, informa que a reunião se destina a debater a extinção dos Onrbus
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urbanos da linha 1181, que ligam Belo Horizonte ao Municipio de Rio Manso,
pam a i mplantaqao de ônibus intermunicipais. A Presidência convida a tomar
assento a mesa os seguintes convidados: Srs. Luiz Leonardo Lucena.
Prefeito Municipal de Rio Manso; Marcos Márcio Rocha Ferreira. Assessor
Técnjco da Diretorja de Transpoes representando o Diretor de Transpoe
do DER-MG AiIton de Oliveira, Prefeito Municipal de Ribeirão das Neves. A
seguir, o Presidente solicita ao Deputado João Leite que leia 0 requerimento
do Deputado João Paulo, o qual motivou o convite. Prosseguindo, o
Presidente passa a palavra aos convidados pela ordem acima mencionada,
conforme consta nas notas taquigráfjcas Participam dos debates Os
Deputados Eduardo Brandao João Leite e Alvaro Antonio, Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissao para a próxima reuniao ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comlssoes 17 de novembro de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente Dinis Pinheiro - Bilac Pinto.

ATA DA 29a REUN,AO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia dez de novembro de mll novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes Os Deputados João
Leite, Glycon Terra Pinto, Cabo Morals, Marcelo Goncalves e Maria Tereza
Lara, membros da supracitada Comissáo Estào presentes, também, OsDeputados Edson Rezende, Sargento Rodrigues e SebastiOo Costa. Havendo
nOmero regimental , o Presidente Deputado João Leite, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçao de requerimento do Deputado Marcelo
Goncalves, dispensa a leitura da ata da reunjOo anterior, a qual e dada por
aprovacja e é subscnta pelos membr-os presentes A PresidOncja passa 0
eitura de oficios dos Srs. Clodesmidt Riani, José Gomes Pimenta e Sinval de
Oliveira Bambirra, ex-Deputados em que solicitam se incluam nos anais da
Casa os documentos que encaminham NilmOrio Miranda, Deputado Federal,
informando que recebeu a denOncia de dois turistas de Betim sobre
humilhacoes por que passaram em Nova Iorque e que solicitou providéncias
ao Diretor--Gera! de Assuntos Consulares do Ministérjo de RelaçOes
Exteriores, Ivair Augusto Alves dos Santos, Diretor do Departamento dos
Direitos Hurnanos do Ministério da Justiça, encaminhando cópia de decreto
do Governador do Estado de Pernambuco que institui o Programa Estadual
de Direitos Humanos; Geraldo Ferreira Monç0o, Diretor do Conseiho Estadual
de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDHMG, solicitando informaçoes
sobre a denOncia feita por Adriana Aparecida Mendes; José Francisco da
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Silva, SecretOrio Adjunto de Direitos Humanos, informando sobre as
providéncias tomadas a respeito dos Oficios n os 549 a 551/99, desta Casa:
José Geraldo Moreira, formado na Academia de Policia Civil de Minas Gerais,
pedindo providéncias para a nomeaçOo dos formandos de dezembro de 1998;
Luiz Renato Kaweski, denunciando e pedindo providências a respeito de
assédio sexual, maus tratos e mortes ocorridas no Hospital Raul Soares;
Agnaldo Timbteo dos Santos, denunciando que sofreu difamaçao, caiCinia e
agressOo por parte do Deputado Antonio Genaro e pedindo sejam tomadas
providéncias a respeito; dos detentos da cadeta pOblica de Caxambu,
denunciando tratamentos desiguais dispensados a condenados pela justica
que cumprem pena naquela cidade; NilmOrio Miranda, Deputado Federal,
convidando a Presidência da Comissão para reuniOes corn trabaihadores
rurais em Santa Vitôria, Capinopolis e UberlOndia, a firn de verificar fatos
violentos ocorridos na regiOo; Romilda Maria Pereira, de Guanhães, pedindo
providëncias corn relacOo aos assassinatos de seu marido e urn irrnão dele,
ocorrido em 18/9/99; de ficha de atendimento da Ouvidoria de Policia,
registrando os fatos narrados por Ivanilde Rodrigues sobre a morte de seu
irmOo, baleado por policial militar; de oficios dos Srs. Amarildo Cruz,
Presidente da COmara Municipal de Vespasiano, convidando a ComissOo a
visitar a Delegacia Municipal dessa cidade, para verificar o estado precOrio da
cadeia municipal; Patricia Benneth, expressando sua preocupacOo quanto 0
situaçOo de algumas prisOes no Brash; Edison Feital Leite, Juiz de Direito da
Var-a Criminal e de Menores da Comarca de Manhuacu, encaminhando cOpia
do interrogatório de José Célio da Silva Gomes, para as providéncias
cabiveis. Em seguida, o Deputado JoOo Leite comunica que a Deputada
Maria Tereza Lara foi designada relator-a dos Projetos de Lei n

o
s 105/99, do

Deputado J000 Batista de Oliveira, e 545/99, da ComissOo, e informa que a
reunião se destina a ouvir pesquisadores da FundaçOo João Pinheiro sobre o
tema "segurança pUblica" e apreciar a mater-ia constante na pauta. Passa-se

fase de discussOo e votação de proposicOes sujeitas a apreciacOo do
PlenOrio. Submetido a discussão e votacOo, é aprovado, no 1 0 turno, o
parecer pela aprovação do Projeto de Lei no 267/99 na for-ma do Substitutivo
n° 1, da Comissão de ConstituiçOo e Justica, corn as Ernendas n

o
s 1 a 4, da

ComissOo de Direitos Humanos. (relatora: Deputada Maria Tereza Lara).
Neste rnomento, o Deputado João Leite passa a Presidéncia ao Deputado
Glycon Terra Pinto, em virtude da apreciacOo de mater-ia de sua autoria.
Submetidos a votacOo, cada urn por sua vez, são aprovados os
Requerirnentos n

os 856, 857, 864, 865 e 866/99. Em seguida, o Deputado
JoOo Leite reassume a Presidéncia, quando tern inicio a fase de dscussOo e
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votaçao de proposicoes da Comissão. São aprovados as seguintes
requerImento da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja pedida
ao Secretário da Justiça a transferência dos detentos condenados da cadeia
püblica de Betim para urna penitenciarja; do Deputado Edson Rezende,
solicitando a realizacão de audléncia püblica, corn 

Os convidados que
menclona para debater questoes relacionadas a Defensoria Püblica do
Estado; do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando seja pedida ao Diretor-
Gera! do Hospital Psiquiatrico André Luiz relaçâo dos policials civis e militares
internados nessa instituiçao nos ültimos dois anos. 0 Deputado João Leite
convida a compor a Mesa os Srs. Luiz Flãvio Sapori e Paulo César de
Campos Morais, pesquisadores da Fundacao João Pinheiro Registra-se a
presença dos Srs. Cicero Milton Martins Oliveira, Assessor Civil da Ouvidoria;
Milton Ribeiro de Carvaiho, SuperintendenteGeral da Policia Civil, e dasSras. Odilma e Sara, representantes da Pastoral Carcerária de Betim. e
Edimires de Souza Batista. Ato continuo, a Presidente passa a palavra a
Deputada Maria Tereza Lara, autora do requerimeflo que originou a reunião.
para suas consideracao iniciais sobre o assunto em pauta. Em seguida, a
palavra é concedida aos parlamentares e aos pesquisadores da Fundaçâo
João Pinheiro, conforme consta nas notas taquigraficas Em suas
consideracoes finals, a Deputado Joâo Leite informa que levará ao Presidente
da Casa sugestão para que sejam realizados mais debates püblicos sobre a
tema "segurança püblica". Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissôes, 17 de novembro de 1999.
João Leite. Presidente - Maria Tereza Lara - Marcelo Goncalves

ATA DA 24 a REUNIAQ ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINIsT.AcAo
PUB LI CA

As dez horas do dia dez de novembro de mil nOvecentos e noventa e nove,
compar-ecem na Sala das Comissoes Os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Doutar Viana, Agostinho Patrüs, Arlen Santiago Chico Rafael,
Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Chico Rafael , dispensa a leitura da ata da reuniáo
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, a Presrdente informa que a reunião tern por finalidade apreciar a
matéria constante na pauta e dá ciéncia do recebimento da seguinte
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correspandéncia: oficio do Sr. Gilberto Caixeta da Silva, Vice-Presidente da
Cãmara Municipal de Uberaba, encaminhanda cópia da maçãa de apoio ao
Governador do Estado pela defesa de nossos recursos naturais e par sua
oposicão a politica econômica adotada pelo Governo Federal: oficio do
Vereador Brazilino Martins Silva, da Cãmara Municipal de Rio Pomba
(publicado no "Diana do Legislativo" de 5/11/99). 0 Presidente informa a
recebimento de praposicôes, para as quais foram designados os seguintes
relatores: Deputado Sebastuão Navarro Vieira, Projeto de Lei no 40/99
(parecer sobre a Emenda n o 2 e a Substitutiva no 1, apresentados em
Plenário, no 1 0 turno); Projetos de Lei n

os. 126 e 181/99, no 2° turno; Deputado
Doutar Viana, Projeto de Lei n o 75/99, no 20 turno, os Projetos de Lei nos
88/99 (parecer sobre a Emenda no 4 e a Substitutivo no 2, apresentados em
Plenánio) e 172/99 (parecer sabre a Emenda no i e Os Substitutivos n os 1 e 2,
apresentados em Plenário), estes no 1 0 turno; Deputado Arlen Santiago.
Projetas de Lei n

os 89/99 (parecer sobre as Emendas n
o
s 1 a 4 e o

Substitutivo n o 3, apresentados em Plenário, no 1 1 turno) e 597/99, no 10

turno; Deputado Sargento Rodrigues, Projetos de Lei n os 152/99 (parecer
sobre as Emendas n

os 1 e 2 apresentadas em Plenário, no 1° turno) e 589/99,
no 1 0 turno. Passa-se 1a Fase da Ordem do Dia corn a discussão e a
vatação de pareceres sabre proposicôes sujeitas a apreciacão do Plenário da
Assembléia. Corn a palavra, a Deputado Sargento Rodrigues, relator do
Projeta de Lei Complementar no 16/99, emite parecer mediante a qual conclui
pela apravacãa da matéria no 1 0 turno. Colocado em discussão e votacão, é a
parecer aprovado. 0 Deputado Arlen Santiago, emite parecer mediante a qual
conclui pela rejeição das Emendas n os 1 a 4 e do Substitutivo no 3,
apresentados no 1 0 turno, em Plenário, ao Projeto de Lei no 89/99, e pela
aprovação do projeto na forma do Substitutiva no 4, que apresenta. Na fase
de discussão. a Deputada Chico Rafael solicita vista da praposiçãa, pedido
que é deferida pela Presidente. A seguir, a Deputado Agostinha PatrOs emite
parecer mediante a qual conclul pela rejeicão do Projeta de Lei no 580/99, no
1° turno. Colocado em discussão e votaçãa, é a parecer aprovado. 0
Deputada Chico Rafael emite parecer mediante o qual conclui pela apravacãa
do Prajeta de Lei no 583/99, corn as Emendas n

os 1, 2, 3 e 5. da Comissàa de
Constituição e Justica, e corn a Emenda no 4 na forma da Subemenda no 1,
apresentada pela Camissãa de Administracãa Piblica. Colocado em
discussão e votação, é aprovado a parecer. Passa-se a 2a fase do ordem do
dia, corn a discussãa e a votacão de proposicOes que dispensam a
apreciacão do Plenania da Assembléia. São colocadas em votaçãa e
aprovados as RequerimentoS n

os 842/99, do Deputado Joãa Pinto Ribeiro;
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848/99, do Deputado João Batista de Oliveira-' do Deputado Arlen
Santiago. Na votacao do Requerimento n° 850/99, do Deputado Antonio
Andrade também aprovado pela Comissão, se abstém de votar o Deputado
Sebastião Navarro Vieira, Passa-se 3a fase da Ordem do Dia, corn a
discussão e a votação de proposiço da Cornissäo. 0 Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira passa a Presidêncja para o Deputado Doutor Viana e
apresenta requerimento solicitando seja convidado o Sr. Jacson Carvalho
Leite, Presidente da PRODEMGE para expor a atuação institucional do
referido órgào. Colocado em votaçäo, é o requerimento aprovado. Retorna-se
a Presidência ao Deputado Jorge Eduardo de Ohveira. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxinia reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das CornissOes, lOde novembro de 1999.
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, Presiderite - Doutor Viana - Arlen

Santiago - Agostinho PatrUs - Chico Rafael.
ATA DA 24 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAC DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia dez de novembro de mu novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Cabo Morals,
AntOnio Roberto e Fábio Avelar, membros da supracitada Comissão.
Encontra-se tam bern presente o Deputado Edson Rezende. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Cabo Morais, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado Fábio Avelar,
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
Cabo Morais, procede a leitura da seguinte correspondéncia : da Sociedade
Mineira de Engenheiros AgronOmos - SMEA - nücleo regional de Manhumirim,
propondo seja estudada a viabilidade técnica e econOmjca do aproveitamento
do potencial hidrelétrico do Rio Doce corn transferêncja da ferrovja Vitória-
Minas para o vale do Manhuaçu; oficio do Presidente da FEAM, José Cláudio
Junqueira, prestando informaçoes relativas a pedido feito por esta Comissäo,
a partir de requerimento da Deputada Maria José Haueisen em que solicita a
revisão do processo de licenciamento ambiental da usina hidrelétrica de
Itapebi junto ao IBAMA; oficio do Vereador Gilberto Caixeta da Silva, Vice-
Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, encamjnhando cOpia da mocâo
de apoio ao Governador do Estado pela defesa de nossos recursos naturals e
sua oposicão a politica econômjca privatizante adotada pelo Governo
Federal; dos organizadores do I Seminário Mineiro de Agricultura
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Transgênica, convidando para a realização desse evento, a realizar-se nos
dias 1 0 , 2 e 3 de dezembro, na FIEMG; oficio do Secretário de Minas e
Energia, solicitando a indicação de nome a ser agraciado corn a medaiha do
mérito "Barão de Eschwege", de 1999, conferida àqueles que prestam
relevantes servicos na area minero-rnetalOrgica. 0 Presidente inforrna que
designou relator do Projeto de Lei n° 569/99 o Deputado Fábio Avelar. Passa-
se a fase de discussão e votação de proposicOes sujeitas a apreciacão do
Plenário da Assernbléia. 0 Projeto de Lei n° 346/99 é redistribuldo ao
Deputado Fábio Avelar, que solicita prazo regimental para sobre ele emitir
parecer para o 1 0 turno, pedido que é deferido pelo Presidente. A seguir. o
relator, Deputado Antonio Roberto, emite parecer, no 1 0 turno, sobre o Projeto
de Lei n° 451/99, mediante o qual conclui pela aprovação da rnatéria na forma
do Substitutivo n° 1. Colocado em discussão e votacão, é aprovado o parecer.
Passa-se a fase de discussão e votacão de proposicOes que dispensam a
apreciacão do Plenário da Assembléia. São aprovados os Requerimentos n°s
816/99, do Deputado João Batista de Oliveira; 830/99, da Deputada Maria
Oliva; 847/99, do Deputado AntOnio Roberto, e 851/99, do Deputado José
Braga: e requerirnentos da Deputada Maria José Haueisen, em que solicita
seja formulado apelo 0 Procuradoria-Geral de Justiça e 0 Procuradoria da
RepUblica corn vistas a que determinern a FEAM e ao IBAMA a revisão do
processo de licenciamento ambiental da Usina de Itapebi. tendo em vista
depoirnentos prestados nesta Comissão, de que teria ocorrido uma alteraçáo
do projeto original de construcão dessa usina depois da elaboração dos
Relatórios de Impacto Ambiental - RIMAs -; do Deputado Antonio Genaro, em
que solicita seja realizada audiência pOblica conjunta corn a ComissOo de
Transportes. a firn de se debaterern as denOncias sobre os ruidos excessivos
gerados pelos Onibus intermunicipaiS no rnomento das freadas; e do
Deputado Miguel Martini, em que solicita audiência pOblica desta Cornissão,
em conjunto corn a Cornissão de Direitos Humanos, para se discutir e avaliar
a repercussOo da realização do CarnabelO no Parque da Garneleira, nos dias
5, 6 e 7 do corrente. Curnprida a finalidade da reuniOo, a Presidéncia
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os mernbros da Comissão
para a próxima reunião ordinOria, determina a lavratura da ata e encerra Os

trabaihos.
Sala das ComissOes, 17 de novembro de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Maria José Haueisen - AntOnio Roberto - Fábio

Avelar.
ATA DA 28 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITUIcAO E

JUSTIA
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As dez horas do dia onze de novembro de mll novecentos e noventa e

nove, coniparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Ermano Batista,
AntOnio JCilio, Irani Barbosa, Maria Tereza Lara e Paulo Piau, membros ca
supracitada Comissão. Havendo nLimero regimental. o Presidente, Deputado
Ermano Batista, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Paulo Piau, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros ca
Comissão presentes. 0 Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
proposicoes a seguir citadas, para as quais designou relatores: Projetos de
Lei n o

s 641, 644, 654 e 660/99 (relator: Deputado Paulo Piau); 647, 651 e
656/99 (relator: Deputado Agostinho Silveira); 643, 648, 652, 653, 655 e
657/99 (relator: Deputado Antonio JUlio); 642, 645 e 659/99 (relator: Deputado
Ermano Batista); 649 e 650/99 (relator: Deputado Adelmo Carneiro Leão); e
646 e 658/99 (relator: Deputado Eduardo Daladier). Passa-se 0 fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposicOes sujeitas 0 apreciacao do
PlenOrio Submetidos a discussão e votação, cada urn por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n os 592 na forma doSubstitutivo n o I e 623/99 (relator: Deputado Ermano Batista); 606/99 (relator:
Deputado AntOnio JUlio): 610/99 na forma do Substitutivo n°1 (relator:
Deputado Paulo Piau): 627/99 (relatora: Deputada Maria Tereza Lara); 612
corn Emenda no 1 e 638/99 (relator: Deputado Iran! Barbosa). Os Projetos de
Lei n os 498 e 628/99 e o Projeto de Lei Complementar n o 3/99 foram retiradosda pauta, atendendo a requerimentos aprovados pela Comissão. Os Projetosde Le: n

o
s 585; 611; 615; 620 e o Projeto de Lei Complementar n o 15/99 não

foram apreciados em virtude de pedidos de prazo solicitados pelos relatores.
Passa-se 0 fase de discussOo e votaçOo de pareceres sobre proposiçaes que
dispensam a apreciaçao do PlenOrio Submetjdos a discussão e votacão,
cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade pela legandade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nos
480, 602, 625 e 626/99 (relator: Deputado Irani Barbosa): 621/99 (relator:
Deputado Ermano Batista); e 655/99 (relator: Deputado Antonio JUlio).
Curnprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares , convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinOria determina a lavratura da ata e encerra Os trabalhos.

Sala das ComissOes, 18 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau - Agostinho Silveira - Eduardo

Daladier - Adelmo Carneiro LeOo - AntOnio JUlio.
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ATA DA 22 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAçAO,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As dez horas do dia dezessete de novembro de mll novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Sebastião Costa,
AntOnio Carlos Andrada, Dalmo Ribeiro Silva e João Pinto Ribeiro, membros
da supracitada Comissão. Registra-se a presenca dos Deputados Eduardo
Hermeto, Rogério Correia e Edson Rezende. Havendo nUmero 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. Em seguida, informa que a reuniOo se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa 1 1 Fase da Ordem
do Dia, compreendendo a discussão e votacão de pareceres sobre
proposicOes sujeitas 0 apreciacão do PlenOrio da Assembléia. 0 Deputado
JoOo Pinto Ribeiro, relator do Projeto de Lei no 108/99, emite parecer por sua
aprovação corn as Emendas no i e 2, que apresenta. Submetido a discussão
e votação, é aprovado o parecer. 0 Deputado Sebastião Costa, relator do
Projeto de Lei no 239/99, emite parecer por sua aprovacão na forma do
Substitutivo no i, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. 0 Deputado AntOnio Carlos Andrada, relator do Projeto
de Lei no 357/99, emite parecer por sua aprovacão corn a Emenda n o 1, que
apresenta. Submetido a discussOo e votaçOo, é aprovado o parecer. Corn a
aprovaçOo de requerirnento do Deputado AntOnio Carlos Andrada, o
Presidente retira da pauta o Projeto de Lei no 453/99. 0 Deputado João Pinto
Ribeiro, relator do Projeto de Lei no 587/99, emite parecer por sua aprovação.
Submetido a discussäo e votaçOo, é aprovado o parecer. 0 Presidente passa

3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votacOo de
proposicOes da Comissão. Submetidos a votacão. são aprovados
requerimentos do Deputado AntOnio Carlos Andrada, em que solicita seja
convocada reunião extraordinOria em 18/11/99, Os 10 horas, para ouvir o Sr.
AluIsio Pimenta, ex-Reitor da UEMG, e apreciar o Projeto de Lei no 453/99:
seja peliteada a consignacão nos anais da Casa de voto de congratulacOes
corn a Faculdade de Ciéncias JurIdicas e Sociais de Barbacena pelo 13°
aniversOrio do NUcIeo de Pratica Juridica; e seja pleiteada, corn base nas
deliberacOes do SeminOrio Legislativo Construindo a Politica de Educação
PUblica em Minas Gerais, promovido pela Assernbléia, a anulação do
convOnio de nucleaçOo das escolas estaduais de Barbacena e a reavaliaçOo
dos acordos flrmados entre a Secretaria ca Educação e esse municipio; e dos
Deputados Edson Rezende e Rogerio Correia, em que solicitam a realização
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de audiéncia pUblica, corn a presenca da Comissão de Representação do
referido seminário, para thscutir e encaminhar as proposiçöes contidas em
seu documento final. A seguir, a Presidente submete a votação as Pareceres
de Redaçao Final dos Projetos de Lei n o

s 310 e 556/99, que são aprovados.
Antes do encerramento dos trabaihos, as Deputados Edson Rezende e
Rogerio Correia introduzem na Sala das Comissöes Os membros da referida
Comissão de Representaçao, que entregam a documento final do citado
semlnário ao Presidente, que, em nome dos membros da Comissão, se
compromete corn as reivindicaçoes nele contidas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca as
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissães, 18 de novembro de 1999.
Antonio Carlos Andrada, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - João Pinto

Ribeiro - Alberta Bejani.

TRAMITAçAO DE PROPOsIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 346/99

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals
RelatOrio

O Projeto de Lei n o  346/99, do Deputado Amilcar Martins, visa a autorizar a
Poder Executivo a criar a Fundo Especial de Despesa de Reparação de
Interesses Difusos Lesados.

Publjcada em 21/05/99, a proposição foi distribulda as ComissOes de
Constituiçao e Justiça, de Administraçao Püblica e de Fiscalizaçao Financeira
e Orcamentaria para receber parecer nos termos regimentals. A Comissão de
Constituiçao e Justica conduiu pela juridicidade, pela constitucionaljdade e
pela legalidade da matéria na forma do Substitutivo no 1, que apresentou. A
Comissão de Administraçao Püblica opinou por sua aprovaçao na forma do
Substitutivo no 1 corn as Emendas n o

s 1 e 2, de sua autoria.
A requerimento apresentado em Plenário, a projeto vem a esta Comissãa

para ser examinado. Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanta ao seu mérito.
Fundamentaçao

Na sua forma original, a projeto em tela autoriza a Poder Executivo a criar a
Fundo Especial de Despesa de Reparaçao de Interesses Difusos Lesados,
integrado na estrutura organizacional do Ministério Püblico do Estado, corn a
objetivo de ressarcir a coletividade por danos causados ao rneia ambiente, ao
consumidor, bern como a bens e direitos de valor artlstico, estético, histôrico,
turIstico e paisagIstico. Nos diversos artigos da praposição, são estabelecidos
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as quesitos relativos a instituição do fundo, tais como a indicação das fontes
constituintes de sua receita, a composicão do conselho gestor. suas
atribuicOes e as competênciaS de seu Presidente e, ainda. as regras para a
atuação do conseiha, bern coma a determinacãa para a apoio administrativo
da Procuradoria-Geral da Justica.

A Comissão de ConstituicãO e Justiça, ao examinar a matéria, propOS
algumas alteraçOes, na forma do Substitutivo n o 1, para meihor adequá-la as
exigéncias da Lei Complementar no 27, de 18/1/93, que estabelece as normas
gerais para a criaçãa, a extinçãa e a gestão de fundos. Corn issa, pracurou-Se
corrigir algumas irregularidades apontadas, a saber: não haviam sido
definidos a grupo coordenador, a agente financeiro nern suas respectivaS
atribuiçOes; a órgãa gestar deveria ser uma Secretaria de Estado, e não urn
ôrgão colegiada; naa foram estabelecidas as beneficiáriOS do fundo; e a
administracãO de fundos, em princIpia, é atividade tipica do Poder Executivo.

Corn esses pressupastOS, foram introduzidas algumas mudanças, sendo as
principals: denaminar a funda coma Fundo Estadual de Defesa de Direitos
Difusos - FEDD -: estabelecer coma Orgão gestar a Secretaria de Estada de
Justica e Direitos Humanas, par intermédia do Conseiho Estadual de Defesa
dos Direitas Difusos - CEDD -; indicar coma beneficiários as Orgãos e as
entidades das administracOes pUblicas direta e indireta, estadual ou
municipal, cuja campo de atuacãa esteja voltado para a prateção, a
recuperacão, a constituicãa, a protecão e a defesa dos direitas difusos, bern
coma as projetas e as programas desenvolvidos pelas entidades não
governamentais sem fins lucrativos e de defesa dos direitos difusas; nomear
coma agente financeiro a Banco de Desenvolvimenta do Estado de Minas
Gerais - BDMG -: prapor a revagacãO da Let no 13.009, de 9/11/98, que
dispOe sabre a Fundo Estaduat de Proteção ao Cansumidor, transferinda
seus recursas para a fundo a ser criado, para evitar a fragmentacãO dos
recursas oriundas de direitos difusos lesadas em mais de urn fundo.

Ao analisar a matéria, a Comissão de AdministracãO Püblica prapôe que a
CEDD seja compasta par representantes das secretarias de Estado já
indicadas, em substituicãa aos respectivas Secretários, corn a excecão do
Secretária de Estado de Justica e Direitas Humanas, que é seu Presidente.

Independentemeflte das questOes administrativaS relativas a gestãa do
funda, a sua criação se revestirá, corn certeza, de beneficioS várias para a
proteção do meia arnbiente e de outras interesses difusos e coletivas pals
visa a propiciar, de forma cancreta, a recuperacãa de bens, corn a pramocãa
de diferentes açOes para a consecucão desse objetiva.

Conclusão
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Pelo que se expôs, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei no 346/99,

no 10 turno, na forma do Substitutjvo no 1, da Comissão de Constituiçao e
Justlça, corn as Emendas n o

s 1 e 2, da Comissão de Administracao POblica.
Sala das Comissöes, 17 de novembro de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Fábio Avelar, relator - Maria José Haueisen -

Antonio Roberto.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 620/99

Corn ssäo de Constituiçao e Justiça
Relatórjo

0 projeto de lei em tela, dos Deputados Alberto Pinto Coelho e João Leite,
dispOe sobre a pensäo por morte de contribuinte obrigatorio da Caixa
Beneficente dos Ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito - CBGC.

Publicado em 21110199 foi o projeto distribuido a esta Comissão para
receber parecer quanta aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, Ill. "a', do Regimento
Interno.

Fundamentacao
A Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito de Minas

Gerais é urn serviço social autônomo, Segundo disposto na Lei n o 13.165, de10/1/99.
Anteriormente a atribuicão a CBGC da natureza juridica prevista pela lei

mencionada a entidade tinha natureza previdencjária e pagava pensöes as
viOvas de seus contribuintes obrigatorios. A responsabilidade pelo pagamento
de tais pensOes, entretanto, foi transferida para a Secretaria de Estado da
Fazenda, por força do disposto no art 74 da Lei no 11.406. de 28/1/94,
posterrormente modjfjcada pela Lei no 11.621, de 5/10/94.

A proposicao em apreço objetiva solucionar a problema relativo ao
pagamento de pensao para as viUvas dos ex-guardas-civis e fiscais de
tránsito, que detinham a condição de contribuirites obrigatorios da Caixa
Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscajs de Trânsjto - CBGC.

Estabelece a projeto, como parâmetro para 0 pagamento da pensao, o valor
correspondente a 50% da remuneracao do servidor a época do seu
falecimento Instituj também os beneficjárjos e estabelece as critérios para
pagamento e o processo de habilitacão para reivindicaçao do beneficio.

A garantia previdenciária encontra-se insculpida na Carta da Repiiblica,
estando constitucionalmente assegurado o pagamento de pensão para a
viüva ou a companheira do contribuinte obrigatario, conforme se pretende
disciplinar mediante a proposta em apreço.

A matéria Cleve ser objeto de apreciaçao por esta Casa Legislativa, uma vez
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que se insere entre aquelas previstas no art. 61 da Constituicão do Estado.
Entendemos, pois, não haver vicio de ordern juridica, constitucional ou legal
que possa servir de obstáculo para a normal tramitação do projeto. Carece a
proposta, entretanto, de algumas pequenas alteraçOes, que objetivam tao-
somente suprimir dOvidas quanto a extensào dos benefIcios para a
companheira do servidor falecido, uma vez que esse direito já foi legalmente
reconhecido, para Os fins de que cogita a projeto em tela.

Apresentamos, desse modo, as emendas seguintes, que passam a fazer
parte deste parecer.

Conciusão
Em face do exposto, concluImos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 620/99 corn as seguintes Emendas nos
1 a 4:

EMENDA N o 1
D6-se ao art. 3 0 a seguinte redaçOo:
"Art. 30 - A metade da pensâo sera devida ao cOnjuge supérstite

companheira, e a outra metade, dividida igualmente entre as flihos.
6 1 0 - A oensão será devida integralmente ao cônjuge sobrevivente

companheira, se corn ele não concorrer filho do casal au do servidor
falecid a.".

EMENDA N o 2
D6-se ac, art. 5 0 a seguinte redação:
"Art. 50 - Reverterá em favor do cOnjuge supérstite au da companheira a

cota-parte dos filhos que se casarern, atingirem a maioridade, falecerem ou
forem declarados capazes.".

EMENDA N o 3
D&-se ao inciso Ill do parágrafo inico do art. 8 1 a seguinte redaçao:
"Art. 8° - ......................
Paragrafo cjnico ..............................................
"Ill - certidão de casamento au comprovacão de união estável:".

EMENDA N O 4
Acrescente-se a seguinte inciso VII ao parágrafo ünico do art. 81:

"VII - declaração da CBGC de que a cOnjuge au companheiro era
contribuinte obrigatório da entidade.".

Sala das ComissOes, 18 de novembra de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Eduardo Daladier -

Antonio JCiIio - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Silveira.

ou

ou a
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ATAS

ATA DA 50a REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 17/11/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Ermano Batista

Sumárjo: Comparecimento - Abertura - 1' Pale: Ata - 21 Pale (Ordem do
Dia): 1' Fase: Questöes de ordem; chamada para recomposicao de 'quorum";
existéncia de nümero regimental para a continuaçào dos trabaihos -
Discussão e Votaçao de Pareceres: Parecer da Comissão Especial para
Emitir Parecer Sabre a lndicação do nome do Sr. Eduardo Carone Costa para
Conseiheiro do Tribunal de Contas do Estado; aprovaçao; declaraçoes de
voto - 2a Fase: Drscussâo e Votaço de Proposicoes: Requerimento dos
Deputados Rogerio Correia e Durval Angelo; aprovacao - Inexisténcia de
nUmero regimental para a votaçâo de propostas de emenda a Constituiçao -Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 52/99: discurso do Deputado
Sebastião Navarro Vieira; aprovaçao - Votaçao, em 10 turno, do Projeto de Lei
n° 117/99; aprovaçao na forma do Substitutivo n° 1, corn a Emenda n° 1 -
Discussao, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 583/99; discursos dos Deputados
Miguel Martini Rogerio Correia e Sebastiáo Costa; questao de ordem;
chamada para recomposicao de "quorum"; inexisténcia de nümero regimental
para a continuaçao dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente
Encerramento

Comparecimento
- Corn parecem as Deputados:
Anderson Adauto - Durval Angelo - Adelino de Carvalho - Adelmo Carneiro

Leão - Agostinho Silveira - Aliton Vilela - Alberto Bejani - Alberta Pinto Coelho
- Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - AntOnio Carlos Andrada -
AntOnio Genaro - AntOnio Julio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Eduardo Brandão - Eduardo
Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely TarqUinio - Irani Barbosa - Ivo Jos é -
João Batista de Oliveira - Joo Leite - João Paulo - Joâo Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria - Luiz
Menezes - Lurz Tadeu Leite - Marcelo Goncalves - Marcia Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Mauri Torres -
Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Rérnolo Aloise - Rogério Correia - SebastiOo Costa -
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Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 20hO7min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniáo anterior.

I  Pale
Ata

- 0 Deputado José Milton, 2 0-Secretário "ad hoc", procede a leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sem restricOes.

2a Pale (Ordem do Dia)
1 Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacão, a Presidência vai
passar a 2 a Pale da reunião, em sua 1' Fase, corn a discussão e votacão de
pareceres

QuestOes de Ordern
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, não ha "quorum para a

continuação dos trabalhos. Pediria a encerramento da reunião.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como temos matéria importante

na pauta, solicito seja feita a chamada para a recomposiçao de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, o Sr. Secretário, para

proceder a chamada dos Deputados.
• Sr. Secretário (Deputado Adelino de Carvalho) - (- Faz a charnada.)
• Sr. Presidente - Responderam a charnada 43 Deputados. H, portanto,

'quorum" para a continuacão dos trabaihos.
Discussão e Votacao de Pareceres

O Sr. Presidente - Parecer da Comissão Especial para Ernitir Parecer sobre
a lndicação do name do Sr. Eduardo Carone Costa para Conselheiro do
Tribunal de Contas do Estado. A Cornissäo Especial opina pela aprovação do
name. Em discussão, a parecer. Nào ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussao. Em votaçOo. A Presidéncia val subrneter a rnatéria a votaçao pelo
processo secreto, de conformidade corn o art. 261, I, c/c o art. 255, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarern aprovar a indicacao
deverào votar 'sim", e as que desejarem rejeitá-la deverâo votar "näo". A
matéria será aprovada por rnaioria simples. A firn de proceder a votaçao pelo
processo eletrOnico, a Presidéncia solicita aos Deputados que ocupern seus
lugares.

- Procede-se a votaçâo secreta por meio do painel eletrOnico.
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Adelino de Carvaiho - Adelmo CarnerO Leão - Agostinho Silveira - AIlton
Vilela - Alberto Pinto Coelho - Arnbrósio Pinto - Amilcar Martins - Anderson
Adauto - Antonio Carlos Andrada - Antonio Genai-o - Antonio Julio - Cabo
Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Durval Angelo - Eduardo Brandão -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elbe Brandão - Elmo Braz - Ermano
Batista - Fábio Avelar - Hely TarqUinio - Irani Barbosa - Ivo José - Joo Paulo
- João Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton
- Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marco Kangussu - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pastor George - Paulo Pettersen - Rogério Correia - SebastiOo Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram 'sirn" 45 Deputados; nenhum Deputado votou
'não ou "em branco, totalizando 45 votos. Está, portanto, aprovada a
indicaçao do Sr. Eduardo Carone Costa para o cargo de Conseiheiro do
Tribunal de Contas do Estado.

Declaraçoes de Voto
O Deputado Hely TarqUInio - Sr. Presidente, em nome do PSDB, e ja que o

resultado mostra que não tivemos nenhLJm voto contra, quero reafirmar a
nossa felicitaçao pela escolha do nome do Sr. Eduardo Carone Costa, que foi
aclamado por toda esta Assembléja Legislativa, corn todo merecimento,
porque trata-se de urn funcionárjo de carreira, Competente, a favor do quai o
PSDB tern a obrigaçäo de votar. Gostarlamos tambérn de parabenizar o Sr.
Governador pela indicaçao. 0 PSDB estO do lado da verdade, do lado do
povo de Minas Gerais.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, autorizado
pelo lider do meu partido, Deputado Sebastiäo Navarro Vieira, a exemplo do
que disse o Deputado Hely TarqUinio, a indicaçao foi acima das divergências
partidárias, e todos votarnos favoravelmente, por entender que o indicado
reUne todas as cond,çOes para 0 cargo para o qual fol sugerido o seu nome.
Portanto, nesse instante, diria que a Assernbléia Legislativa está de parabéns.
Quando o candidato apresenta reqursitos suficientes, as divergOncias politicas
são superadas.

Quero lembrar rnais, que o Deputado Alberto Bejani, meu companheiro de
partido, está lamentando que não foi possvel o seu voto ser registrado, mas
que o seu desejo, a exemplo da maioria da bancada, era votar
favoravel mente.

O Deputado Marco Regis - Tambérn gostaria de registrar que os cinco
parlamentares do PPS votamos pela indicapão do Dr. Eduardo Carone Costa,
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entendendo que é uma das mais corretas e felizes escoihas do Governador
Itarnar Franco, porquanto o indicado é urn funcionário de carreira do Tribunal,
corn relevantes servicos prestados ao Conselho.

Por isso, o registro dos cinco votos dos Deputados do PPS.
O Deputado José Milton - Sr. Presidente, nOs, do PL, ratificando a indicação

do nosso Governador Itamar Franco, também fechamos questão, e a
bancada, unanimernente, apoiou a indicação do Sr. Eduardo Carone, levando
em conta a sua capacidade profissional, administrativa e a sua experiência
para exercer o importante cargo de Conselheiro do Tribunal.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada 1 Fase, a Presidéncia

passa a2a Fase da 2a Parte da reunião, corn a discussão e a votação da
matéria constante na pauta.

Discussão e Votacao de ProposicOeS
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento dos Deputados Rogério

Correira e Durval Angelo, em que solicitarn, na forma regimental, a inversOo
da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 583/99 seja apreciado
em prirneiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votacão, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam perrnanecam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidéncia, tendo em vista a inexisténcia de nUmero regimental para a
votação de propostas de emenda a Constituicão, demonstrada pela votação
por meio do painel eletrônico, passa a apreciacào das demais matérias da
pauta. Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 52/99, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Estado a doar ao Municipio de
Conceição da Aparecida o imOvel que menciona. A Cornissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalizacão
Financeira opina por sua aprovacão. Em votaçOo, o projeto. Corn a palavra,
para encarninhá-la, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.

0 Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Srs. Deputados
esse projeto diz respeito a municipalizacão do ensino. Ele foi acertado corn o
Governo do Estado. Ernbora tenha rnudado o Governador, o Governo do
Estado de Minas e o Governo do Estado de Minas. 0 municipio levou a
escola, mas o prédio ficou corn o Estado. Na oportunidade, havia sugerido a
Secretaria da Educaçáo que, quando municipalizasSe a escola,
municipalizasse todos os prédios também, mas não existe forma legal que
permita fazer isso. Tern que se analisar caso a caso, por causa do registro do
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móvel. 0 imóvel e regstrado por unidade. Ha necessidade de cada imóvel
ser submetido a aprovacão por meio de urn projeto de lei. Esse projeto
autonza o Estado a transferir, junto corn a escola, que já é do municipio, a
prédio once ela funciona.

Gostaria de esclarecer aos Deputados que já foi negociado corn a Estado e
a Secretaria da Educaçao que a prédio seria municipalizado.

O Sr. Presidente - Em votaçäo, a projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira.

Votacao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 117/99, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que altera a Lei n o 10.360, de 28/12/90, que dispOe sobre a
transferéncia para a Arquivo Püblico Mineiro dos documentos que menciona e
dá outras providéncias. A Comissão de Justiça concluiu pela
COflSt:tucionalidade do projeto na forma do Substitutivo no 1, que apresentou.
A Comissão de Direitos Humanos opinou par sua aprovaçào e pela rejeição
do Substitutivo n o 1, da Comissäo de Justiça. Emendado em Plenário, voltou
o projeto a Cornissao de Direitos Humanos, que opina pela aprovaçao da
Emenda no 1. Em votaçâo, a Substitutivo no 1, salvo emenda. Os Deputados
que a aprovam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votaçâo, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados
que a aprovam permaneçam coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, apravado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 117/99 na forma do
Substitutivo n o 1, corn a Emenda no 1. A Comissão de Direitos Humanos.

Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 583/99, do Governador do
Estado, que suprime incisos e dá nova redaçao a dispositivos da Lei no
12.278, de 29/7/96, que instituiu contribuição previdenciárja para o custeio
parcial de aposentadoria de servidores pUblicos. A Cornissão de Justiça
conclul pela constitucionalidade do projeto corn as Emendas n o

s 1 a 5, que
apresenta. A Comissâo de Administraço Piblica apina par sua apravaçao
corn as Ernendas n os 1, 2, 3 e 5. da Cornissão de Justiça, e 4, da mesma
Comisso, na forma da Subemenda no 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalizacão Financeira opina pela apravação do projeto corn as Emendas nos
1 a 3, da Comissão de Justiça, e pela rejeiçao das Emendas n o

s 4 e 5 e daSubemenda no 1 a Emenda n o 4. Em discussão, a prajeto. Corn a palavra,
para discuti-lo, a Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nao vamos, de
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forma nenhuma, obstruir a votaçâo, mas queremos, neste momento, chamar
a atenção para a fato de que esse Projeto de Lei n o 583/99, que trata da
questão do reconhecimento do Governador do Estada, veio exatamente
depois que a Supremo Tribunal Federal reconheceu coma inconstitucional a
cobranca de 3,5% dos inativos. Cansideramas que, de maneira tardia o
Governo reconhece essa inconstitucionalidade, e achamos que, na medida
em que a Governa reconhece a insconstitucianalidade, reconhece tambérn
que aqueles que pagaram pagaram de maneira ilegal. Par issa, vamos
destacar a Subemenda no 1 a Ernenda no 4, que fala que a Governo devera
devolver a todos aqueles que pagaram indevidamente. Quando falamos de
Governo, não estamos falanda de Governador, estamas falanda do Governo
do Estado de Minas Gerais. Quem estava ou quem está no Governa é a que
menas importa neste momenta. 0 que importa é que a Gaverno do Estada de
Minas Gerais, A, B, C au 0, arrecadou de maneira ilegal. E esse Governo, ao
cansiderar que foi de forma ilegal, sabemos que só recanheceu depois que a
Supremo Tribunal se manifestou. Ele tinha urn compromissa de carnpanha de,
no primeiro momenta, cancelar essa cobrança, mas não a fez. So a fez
depois que a Supremo Tribunal manifestau-se. Diz que agora vai conceder
alga que é declarada ilegal e incanstitucianal, mas é clara que nãa esta
concedendo coisissima nenhuma, estO apenas reconhecendo que houve
ilegitimidade e inconstitucionalidade na cobrança. Portanto, esse recurso náo
sO deve deixar de ser recoihida, coma também tudo aquilo que foi recoihido a
foi de maneira ilegal. Portanto, todas aquelas pessoas que tiveram esse
desconta na sua falha de pagamento foram lesadas. EntOo, a que estamos
propondo? Já destacamas essa emenda e queremos que seja devolvido. Nãa
queremos exigir que a devolução seja de irnediato, porque consideramas as
dificuldades do Governo, mas que seja no mesmo perIodo em que houve as
descontas. E mais do que isso: não apresentaremos agora essa emenda,
porque retardaria a processo de votaçãa, mas em 2 0 turno estaremos
apresentanda uma emenda e pediremos que também as viOvas daqueles que
contribuIram corn esses 3,5% tenham direita ao seu ressarcimento. Mas essa
é uma emenda que so apresentaremos em 2° turno.

Lem bra que a Governa nao é pessoa fisica, nOo importa se é A, B ou C. E
quero dizer mais, que no momenta de aprovacãa desses 3,5% estivemos
contra e tentamas dissuadir, mas, pelas dificudades de caixa, achau-se que
deveria receber. Somente agora a Supremo Tribunal vem declarar que é
incanstitucional. Concedo aparte aa Deputado Durval Angela.

O Deputado Durval Angela (em aparte) - Deputado Miguel Martini, que
respeitamos nesta Casa, acho que, em funcao do prOprio ardor oposicionista,
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V. Exa. falta corn alguns principios fundamentals. Em primeiro lugar, não me
lembro de V. Exa. ter sido contra o projeto durante a tramitaçao. Sei que seu
voto foi favorável, porque houve apenas 11 votos contrários a esse projeto, os
quais poderia enumerar, mas, em respeito aos outros colegas que hoje tern
uma posiçao diversa, citaria 8 votos do PT. V. Exa. não está entre os 11

o Deputado Miguel Martini - Vou afirmar a V. Exa. que votei
favoravelmente.

o Deputado Durval Angelo (em aparte) - V. Exa. afirmou que foi contra.
o Deputado Miguel Martini - Afirmei que, na época, procurei o Governador e

tentei dissuadi-lo de fazer esse projeto, por considerá-lo...
o Deputado Durval Angelo (em aparte) - Mas tenho outros raciocinios.

Quando V. Exa. fala na cobrança indevida e usa urn argumento legal, acho
que comete a segunda fatha nesse seu raciocinio brilhante, conhecido e
respeitado nesta Casa. Em primeiro lugar, a decisão do Supremo não fala em
devolução do que foi cobrado anteriormente. A decisão se aplica, a partir
daquele momento, a cobranças futuras do Governo. E isso na proposta do
PDT, do PT, do PC do B e do PSB, na Ação Direta de Inconstitucionalidade,
havia essa reivindicação da devoluçao. 0 Supremo entendeu que a decisão
serra a partir daquele momento, portanto, nao é ilegal o que foi cobrado a luz
da decisão da Corte maior neste Pals. Acho ate que, se fôssemos levar esse
raciocinjo ao pe da letra, votaria a favor de qualquer devolução, porque
manterei a mesma coeréncia que tive quando da votação desse projeto. Mas
afirmo o que já disse antes: se a cobrança for indevida, se houve apropriação
indébita, roubo no que foi colhido do servidor püblico aposentado, 0 ex-
Governador, Eduardo Azeredo, deveria estar na cadeia, porque apropriação
indébita é crime. Al seria coerente.

Se a bancada, hoje oposicionista, assim agisse no Plenário, criticando o ato
do ex-Governador-, poderia, por coeréncia, defender essa proposta. Palavras
são palavras, nada mais do que palavras. E acabam usando argumentos que
iludern. Coeréncia é born, faz bern a vida e a sauce.

Estamos a favor do projeto, estou a favor da devolução, porque assim
estive na vez passada.

o Deputado Miguel Martini - So que o partido de V. Exa. votou, na
Comissâo de Fiscahzaçao Financeira, contrariamente a devolução dos
recursos. 0 Deputado Rogério Correia votou contrariamente. Respeitamos,
dernocraticamente a decisão que ele tomou. Achamos que o PT sempre vota
segundo orientação e deliberaçáo da bancada. E principalmente ele, que é
Lider do PT.

Quero ainda dizer que não ha crime sem lei que o defina. Agora o Supremo

1399
Tribunal deflniu. Considerava, a época, urn processo realmente negativo,
desnecessáriO. For isso fiz a solicitação ao Governador.

0 Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Deputado Miguel Martini, V.
Exa. está desenvolvendo urn raciocinio, dentro da minha visão, diferente do
que o outro colega pensa, de uma forma muito clara. Em instante algum V.
Exa. teria dito que votou contrariamente a instituição dessa contribuicão. Feb
contrário, apenas está alertando, dizendo que procurou o Sr. Governador
para persuadi-lo da nào inclusão daquele projeto de lei, naquela
oportunidade.

Quero lernbrar, ainda, que recolher recursos dessa ou daquela fonte näo
conflgura apropriacão indébita. Apropriacão indébita é outra coisa. E Se não
conflgura apropriacão indébita, falar em prisão é urn ato autoritário e
arbitrário. Não havendo crime, não se pode fazer alusão a prisão de quem
quer que seja.

Terceiro aspecto: espero que nenhum de nós tenha ousadia de dizer que o
Governador atual também se apropriou indevidamente, já que tomou posse
em 10 de janeiro. Nenhum de nós vai ter essa ousadia. Eu não tenho. Sei que
isso não é apropriacão indébita. E não sendo, não ha que se falar em crime.

Portanto, quero cumprimentar V. Exa. e dizer que estamos oferecendo uma
oportunidade a Casa de reexaminar a questao, de devolver, se for o caso. Se
não puder ser devolvido desde a origem, que se faca, então, desde a posse
do Governo atual. Se não puder ser feito desde a posse do atual Governo,
não serão aqui acusados de apropriacão indébita, porque não se trata disso.
E, sim, urn recolhimento feito a luz de uma lei vigente, que so se tornou
ineficaz a partir do momento em que o Supremo decidiu sobre a sua
inconstitucionalidade.

Quero cumprimentar V. Exa. pelos esclarecimentoS e repetir aqui: nenhum
de nós, que fazemos oposicão, temos coragem de atribuir fato criminoso a
quem não o praticou - seria, ate, leviandade dizer que o Governo atual
praticou ato de apropriacão indébita por estar recoihendo a luz de uma lei
existente. E isso que queria dizer, Sr. Deputado.

0 Deputado Miguel Martini - Agradeco o seu aparte, porque o seu
conhecimento e brilhantismo enriquecem a drscussão que faço desse projeto.

o Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Obrigado, Deputado. Quero
reiterar o que acaba de nos dizer o Deputado Sebastião Costa.

Temos de corrigir esses excessos e exageros do Deputado Durval Angelo,
que gosta de ser xerife, mandando as pessoas para a cadera. Manda ate
pessoas corretas, honradas e honestas, como é o caso do ex-Governador
Eduardo Azeredo. Não houve apropriacão indébita, não se configura, nos
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atos praticados, lesão aiguma aos cofres pOblicos e aos interesses pübiicos.
Ou seja, não ha nada que represente urn demérfto a posição correta, proba
do ex-Governador Eduardo Azeredo.

o Deputado Miguel Martini - SO para acrescentar a que diz V. Exa., o
próprio Deputado Durvai Angelo reconheceu que, no pedido feito ao STF,
este não considerou que anteriormente houvesse algum crime ou coisa
parecida. 0 que estamos defendendo aqui é que foi uma iniciativa do
Governador Itamar Franco. Se foi inictativa deie, não foi a partir da
reivindicacao dos que pagaram i ndevidamente Ha urn escritor, São Joào da
Cruz, que diz a seguinte: "o bern que nao é bern feito nao e urn bern, mas urn
mar'. Então, queremos que o Governador faca urn bern bern feito. Que não sO
deixe de cobrar, como tambérn devolva aquilo que considera que foi cobrado
ilegalmente.

o Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Termino a minha intervenção
reiterando que não houve ato algum de improbidade por parte do ex-
Governador Eduardo Azeredo. Devernos mandar para a cadeia, sim, pessoas
que lesaram a interesse piiblico, que roubaram o povo de Minas Gerais.
Certamente estamos falando de outros ex-Governadores que nao Eduardo
Azeredo. Era so isso, mu Ito obrigado.

o Deputado Antonio Carlos Andrada (em aparte) - Agradeco .-lhe, Deputado
Miguel Martini, pela oportunidade de aparteá-lo. Gostaria de parabenizá-lo
pela feiiz explanacao corn referenda ao tema. A decisào do Supremo não
considera o recoihirnento feito no passado como ilegal. Por isso mesmo, é
necessárja a votaçao, nesta Casa, de uma lei autorizando o Governador a
devoiver; nâo podemos, porérn, obrigá-lo a fazer isso, mas podemos autorizá-
lo. Esse deve ser o comportamento do Pienárjo. 0 Governador, diante da sua
consciência e do comprornisso de campanha que fez, sobretudo corn Os
servidores, decidir-á. Obviarnente, decidiré bern. Se esta Casa nâo autorizá-lo
a devolver, dirá que não pode fazer isso porque a Assembléia não 0
autorjzou. Dirá que a decisâo do Supremo também não o autoriza. Então, é
preciso que esta Casa dé essa autorizacão ao Governador, para que possa
fazer a devoluçao de acordo corn as suas possibilidades. E irnportante dizer
que sempre aqui se comenta a questão do Governo passado. Voito a dizer
que a Governo passado foi juigado nas urnas, pelo que fez e pelas
promessas de quem ganhou. Ora, o Governo do Eduardo Azeredo já acabou
e foi julgado peias urnas, pois perdeu as eieicOes. Quern ganhou, ganhou
corn promessas, corn comprornissos e esperancas para o povo mineiro. Hoje,
quern tern o poder é o Governador Itamar Franco, corn toda a sua equipe de
Governo e a sua base de sustentaçao. Ora, essa base de sustentacao tern de
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parar de chorar pelo Governo passado. 0 povo já rnostrou que não aprovou o
seu Governo, não reelegendo o Governador Eduardo Azeredo. Não é preciso
vir aqui, a toda a hora, ao rnicrofone, para dizer isso. 0 povo quer que os
cornpromissos daquele que venceu sejarn cumpridos. E o Governador ltamar
Franco, nesse caso especifico, nao curnpriu seu compromissa. 0 Supremo
Tribunal Federal decidiu essa questâo. E Obvio que bastaria qualquer açao,
em nivel de Estado, para que, também, o Supremo Tribunal reconhecesse
que o que é permitido para o servidor federal, o é também para o servidor
estadual. 0 serviço pübiico é urn so, e o prindiplo é o rnesrno. Esperou-se que
o Supremo Tribunal tornasse a decisão para, depois, dizendo que estava
cumprindo e resgatando urna decisão de campanha, encaminhar a projeto a
Casa. Ora, deveria ter feito isso no primeiro dia de Governo. Al, sim, estaria
honrando corn seus comprornissos. Agora, estã apenas obedecendo a uma
decisão do Supremo.

0 Deputado Miguel Martini - Concederei aparte ao Deputado Mauro Lobo e
ao Deputado Carlos Pimenta. Já concedi ao Deputado Durval Angelo.
Gostaria de dizer que estou estranhando urn fato. Convidaria os Deputados
Estaduais para que oihassem para as galerias. Estão vazias. Cadê o Sr.
Renato Barros? Cadé a Sindicato dos Servidores PUblicos, que não estã aqui
para defender os interesses da classe? Cadê aqueles sindicalistas dos
servidores pUblicos que disserarn que éramos as traidores de Minas, porque
votarnos a favor do Piano de Desligarnento Voiuntário. Aigo de que aigurn
servidor pObiico, se quisesse e quando quisesse, poderia iançar mao, e
concederiamos beneficios a eies. Estavam aqui, rnas, certarnente, a Sr.
Renato Barros e a Sindicato dos Servidores PObiicos estâo agora no
Governo. Viraram governistas e, agora, nao tern mais que defender o servidor
pUbiico, que pode ter, nesta votacão, o seu direito negado.

o Governador reconheceu o direito de não cobrar mais, rnas eies tern a
direito de receber a devoiução. Não vejo - talvez por estar sern ócuios e por
urna deficiência visual, rnas peco que V. Exas. me ajudem a enxergar - aqui a
Sr. Renato Barros, assim coma outros representantes do Sindicato dos
Servidores Püblicos. Talvez eles não precisem mais fazer isso, já que
ocupararn seus cargos no Governo do Estado de Minas Gerais. Agora, que
se danern os servidores pOblicos e que se virern as que foram prejudicados,
pals esses representantes governam junto corn o Governador Itamar Franca
e corn o PT. 0 sindicahsrno não predisa mais levantar a voz, porque faz parte
do Governo. E iarnentãvei que isso aconteça. Perguntamos no rnamento:
quern são Os verdadeiros traidores, Sr. Renato Barros e senhores
sindicaiistas dos servidores pObiicos? Somos nOs que votarnos para conceder
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beneficios ou são aqueles que se negarn a defender Os interesses da classe?
Corn prazer, concedo aparte ao Deputado Mauro Lobo.
0 Deputado Mauro Lobo (em aparte)* - Deputado Miguel Martini, como V.

Exa., participo também da Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e
Orcamentária, em que tivemos quatro votos cantrários e trés votos favoráveis
a emenda de devolução dos recursos aos funcionários püblicos. Isso faz
parte do jogo dernocrático, mas é dificil entender que a Situaçao queira nos
negar a direito de defender o funcionalismo, ou melhor, essa obrigaçao.
Defender funcionário püblico não é urn campo especifico de urn partido ou de
urn grupo de partidos, mas sim urn dever de todos as Deputados, desde que
seja urn projeto correto, justo, que acarrete reais beneficios. Sent irnos, nesta
Casa, que urn determinado grupo acha que a outro não tern esse direito, ou
melhor, obrigação.

Corn relaçao a questão da apropriação indébita, lembro que esse recurso
retirado dos funcionárias pUblicos seria para constituir urn fundo
previdencjário, que ate hoje não foi estruturado nem pelo Governo passado,
nern pelo atual. E, rnais ainda, no Governo passado, esse recurso foi para a
conta Unica e, no atual, aconteceu a mesmo, ou seja, está sendo dado a
mesmo tratamento. Defendo, Deputado Miguel Martini, que haja, realrnente, a
devoluçao desse recurso. Se ele é improcedente, injusto e inadequado, nada
mais razoável do que devolve-b. Não digo que deva ser de uma Unica vez.
Talvez, como ja foi praposto, a devoluçao possa ser feita em urn determinada
periado, au seja, em parcelas, que nao criariarn rnaiores dificuldades para a
Estado. Portanto, ao defendermos essa posição de apoio a sua emenda,
queremos, antes de mais nada, uma ünica coisa: a justiça.

0 Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero agradecer a V. Exa. a
aparte e dizer que estamos batendo na mesma tecla. Neste momenta, nos,
Deputados de Oposiçao, ja declaramos que votaremos favoravelmente a esse
projeto, que representa uma das raras oportunidades em que se beneficia a
funcionalisrno deste Estado. Votarei, também, favoravelmente a sua emenda,
pois, se é ilegal agora, evidentemente a foi desde a rnomento em que se
cobrou esse percentual dos inativos. Sá tenho medo de uma coisa, Deputado
Miguel Martini, se sua ernenda for aprovada, sera criado urn novo fundo corn
verbas retidas.

E nos sabenios que a maior vergonha politica deste Estado é essa tal de
verba retida, que é urn direito do funcianário püblico do Estado de Minas
Gerais e que, infelizmente, passa pelo crivo politico, pela apreciação do Sr.
Secretárja de Administr-açao, Sr. Sávio Souza Cruz. Quantos funcionários nos
procuram, muitas vezes trazendo urna carta expbicando todas as suas
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amarguras e dificuldades. São pessoas que necessitarn de recursos para
uma cirurgia ou para a aquisiçãa de casa própria. E, quando encaminhamas
essa solicitação, que é urn direito do funcionário, ficamos sabendo. par meio
dos funcionários, que, para essa verba ser liberada, ha necessidade de se
pracurar urn Deputado do PMDB, urn Deputado da Situacãa e ate do FT.
Acho que esse fato é extrernamente grave, pais se trata de dinheira do
funcionárbo. Reconheco que a Governo talvez não tenha condição de devolver
essa verba retida, de uma so vez, porque é urn volume muita grande,
perfazendo mais de R$200.000.000,00, mas deveria haver urn criteria mais
justa, a que não existe, permanecenda a criteria politico. Gostaria de chamar
a atenção para esse detalhe parque, Se, par acaso, num abarto de sorte, a
sua emenda tiver a respaldo deste Poder, e a Governo for obrigado a
devolver esses recursos, irernas criar a funda retido II, que nada mais é do
que urn fundo politico, de manipulacão politica do Sr. Secretário de
Administracão, que tern enverganhado esta Casa e causado dor no
funcionalismo püblica do Estado. E infelizmente não se ye uma palavra, par
parte dos sindicalistas, em favor do funcionária do Estado.

Gostaria de canvocar toda esta Casa para fazerrnas urn levantamenta bern
detalhada do montante dos recursas, inforrnanda-se a cada funcionáriO a seu
direita, que haje se encontra na Secretaria de Administracão. 0 Governo deve
encontrar urna forma de devolver esses recursos, que riãa [he pertencem,
não pertencern aos Deputadas, sendo direita excbusivo do funcionário: é
dinheiro de férias-piémia, de direitas conquistadas ao bongo de tada uma vida
laboriaL

Quero parabenizar V. Exa. par seu pronunciamento, pela emenda que deve
apresentar, pais penso que nao deve recuar. Caso cansigamos aprovar sera
Otima. Mas aqui fica o rneu temor, que é de todos nos, pals estaremas criando
o fundo retido II, que sera, infelizmente, pobiticamente manipubada,
envergonhando, cada vez rnais. este Poder e a funcionário deste Estado.

0 Deputada Miguel Martini - Gostaria de pegar urn gancho nas palavras do
Deputado Antânio Carlos Andrada para dizer que, rnais uma vez. esta Casa é
convocada ou instada a resolver urn problema que a Governadar näo tern
coragem de resolver. Vimos isso na questão da Palicia Militar. 0 GovernadOr,
que prometeu resolver a problema, acovardou-se e a remeteu para esta
Assembléia para que as Deputados resolvessem a da questão da anistia dos
policiabs militares. Em outras aportunidades, vimos que Deputados da base
governista apresentararn projetos para resolver problemas desse Governo.
Acharnos que, mais urna vez, esta Casa terá que resolver a problema, riãa so
apravar porque 6 inconstitucional, agora declarado pebo Supremo Tribunal,
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mas tambérn dizer ao Governador que terá de devolver para aqueles de
quem cobrou indevidamente. Esta Casa ajudará este Governador a resolver o
problema do servidor pb!ico do Estado de Minas Gerais.

Concedo, corn muito prazer, a pa!avra a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Deputado Miguel Martini,

Deputados presentes, gostaria de comentar a questão da verba retida, porque
talvez não seja do conhecimento de todos os Deputados.

Nós também, em nosso gabinete, recebiamos, frequentemente, cartas de
pessoas que tinham verba retida e que precisavam do dinheiro e queriarn
recebé-lo.

Sernpre achamos urn absurdo o fato de o Governo refer urn dinheiro que é
legItimo, que é de propriedade do funcionário püblico, para distribul-lo e pagá-
lo como ben, entendesse.

Entretanto, essa foi a herança que o Governador Itamar Franco recebeu do
Governo passado. E acabamos de ouvir, nesta hora, e é perfeitamente
compreensivel, que não se faz milagre de urn dia para o outro. Não é
possivel, de repente, pagar todas as dIvidas herdadas do Governador
Eduardo Azeredo.

Em relaçao a verba retida, foi criada pelo Governador Itamar Franco, em
discussão ampla e corn grande participaço de funcionãrios püblicos, da
Secretaria de Governo e do CINEP, o Comité Integrado de Negociação
Perrnanente. E ele que está, aos poucos, olhando, não por decisöes polItico-
partidárias, mas por decisOes que atendam àqueles que tenham divida, que
sejam os mais necessitados ou que tenham uma quantia maior ou menor
para receber. Eles é que decidem quem deve receber em primeiro lugar. E
esse Comité Integrado, em negociação permanente, trabaiha,
permanentemente, como o próprio nome diz, para dirimir problemas entre o
funcionalismo e o Governador do Estado. E claro e evidente o sinai de urn
Governo democrata, de urn Governador que discute, por meio de seu
secretariado, os problernas dos servidores pUblicos. E ta!vez seja por isso,
Deputado Miguel Martini, que o senhor esteja estranhando o fato de os
servidores pOblicos não estarem aqui para dar palanque para ninguém.
Sabem que a questão da devoiuçao da verba retida é urn problema de tempo.
E são eles mesmos, os servidores püblicos, dentro de urn conseiho
paritário,que estão decidindo quem deve receber prirneiro. E como tern
tranqüilidade nesse assunto, hoje não vieram aqui para bater palmas para
ninguém.

0 Deputado Miguel Martini - Fico realmente encantado e gostaria de
expressar, publicamente, os meus elogios, os meus cumprimentos, pelo afã
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governista do PT. E corn muita competência. OIha que a base de apoio do
Governo é constituida de vários partidos, mas o Partido que vemos aqui
defendendo, ferrenhamente, o Governador Itamar Franco e o vice-
Governador Newton Cardoso e o PT. Fico encantando. Parabéns ao PT, pela
defesa intransigente que faz do Governo itamar Franco.

Quero dizer que me tranquilizei agora. Fiquei mais tranqUilo corn a
consciência de que o PT e toda a base governista ja devern ter sido
orientados pelo Governo para votar favoravelmente a subemenda destacada.
Isso significa que os servidores pOblicos serão beneficiados. E mais do que
isso: ate rnesmo que deverão votar na emenda que apresentaremos, em 2°
turno, para que seja reconhecido também para os pensionistas daqueles que
faleceram contribuindo.

Então essa é uma das razöes por que a Deputada Maria José Haueisen
esciarece o fato de não termos aqul o Sr. Renato Barros, se é que ainda é
Presidente do sindicato ou faz parte da diretoria, porque sumiu da Assembiéia
Legislativa. E veja que já votamos projetos de interesse dos servidores, já
foram derrotados projetos dos servidores, e não vimos aqui o Sr. Renato
Barros, a coordenacão sindical e o Presidente do Sindicato dos Servidores
PUblicos defendendo-os. E ciaro. PT e sindicalismo, é tudo a mesrna coisa.
Estão no Governo e, agora, não tern mais necessidade de estar aqui para
brigar.

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Obrigado, Deputado Miguel
Martini. Antes de usar a palavra, gostaria de deixar bern claro que não tenho
tendéncia para Fe. Marcelo, mas gostaria de ver, nesta Casa, equiiibrio entre
das duas partes. Não vim aqui para ser aplaudido, porque, se assim o
quisesse, compraria urn circo e iria para o picadeiro fazer alguma acrobacia
ou ate me vestiria de paihaço, porque é uma profissão.

o Deputado Miguel Martini - Deputado Alberto Bejani, sá urn instantinho.
Antes de V. Exa. concluir seu aparte, o PT sempre trabaihou com aplausos
nesta Casa.

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Muito obrigado, Deputado.
Agradeço a V. Exa. pela orientacão, já que sou novo nesta Casa.

• Deputado Miguel Martini - A diferenca é de quatro anos.
• Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Completando, não vim aqui para

ser aplaudido, vim para trabaihar. Estranha-me o Sr. Governador, que já foi
Prefeito, já foi Senador da RepUblica, foi Vice-Presidente da RepCiblica, foi
Presidente da RepUblica e hoje manda urn projeto para esta Casa,
esquecendo-se - espero que nâo por muito tempo - de que a decisão do
Supremo é auto-aplicávei. 0 Governador itamar Franco não precisava
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esperar ser votado esse projeto de lei para aplicar a que a Supremo já
decidiu. Bastava parar de descontar nos contracheques dos funcionárias a
que é indevido.

Tenho certeza absoluta de que a Sr. Governador, corn todo respeito que
tenho par sua pessoa, é urn homem honrado, digno e muito exigente em suas
decisOes. Mas parece que sua assessoria naa está dizendo: "Dr. Itamar
Franca, a senhor é urn homem que está viajando muita, não está quase
parando em Minas. A decisão do Supremo e auto-aplicável. Pare de
descontar do funcionário esse dinheirinha que faz uma falta danada para
eles". Tenho certeza de que amanhã, cu hoje a noite mesmo, sua assessoria
vat procurá-lo e Ihe dizer isso. Digo corn todas as letras que a Dr. Itamar
Franca sempre gostau de bans conseihos. Naa estamos aqui para aconselhá-
Ia, e sirn para pedir a sua assessoria que lhe diga a que está acantecendo em
Minas Gerais, já que é urn homem viajada, urn homem que uma hora está no
Brasil, viajando pelos Estados, outra hora está viajando pelo exterior.
Sabemos de seus comprornissos rumo a Presidência da Repiblica, daqui a
trés anos e urn més. Mas alguem tern que Ihe informar que issa aqui já é
auto-aplicável.

Para encerrar minha participaçao, aproveito este aparte que a nobre
Deputada me concede para dizer ao Deputado Tadeu Leite que muito me
alegra té-la coma campanheiro nesta Casa. Conheço-o de várias épacas e
sei de sua atitude honesta e de sua deterrninaçao. acirna de tudo, de ser urna
pessoa amiga e de estar sempre ao lado daqueles que lhe querem bern. Seja
bem-vi nda.

0 Deputada Miguel Martini - Gostaria de dizer ac, Deputado Alberta Bejani
que urn governo que näo governa so precisa se apraveitar de fatos politicos.
Ele percebeu. Naquela coisa absurda da CEMIG, ele deu urn desconto anual.
Sornando tadas as rneses, acho que dava RS0,25 ou R$0.09 par ana. Ele fez
aquela dernagogia. Clara. Coma fez a dernagogia de mandar a Secretário
Henrrque Hargreaves. Ele já sabia daquele prablema de Sete Lagaas.
Mandou tirar fato pelo jamal. Nãa sei quanta pagau pela caisa tada, rnas não
a perder a chance de, demagagicarnente, transferir para a Assernbléia
Legislativa - talvez tenha dificuldade de tornar decisoes; naa sei se é isso.

Alguem que quer ser Presidente da RepUblica deveria, no minima, ter a
capacidade de tornar decisãa, deveria ser campetente para dizer que, "Se a
Supremo definiu, agora cumpra". Mas naa, jaga para a Assembléia
Legislativa, faz a "mise-en-scène", aparece de bonzinho, mas vamos ver se
quer ser bonzinha e se vai devolver as outros que foram cabrados
indevidamente.
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Cancedo aparte 20 Deputada Hely Tarqüinio.
0 Deputada Hely TarqUInio (em aparte) - Ilustre Deputada Miguel Martini,

gastaria de expressar a rninha opinião a respeita desse projeta de let.
Acredito que a Govemnadar Itamar Franca continua na sua candidatura
imaginária a Presidente da RepUblica. E faz mais uma demagagia corn essa
proposta, parque, coma disse a Deputada Alberta Bejani, e é consensa, a
partir de uma decisãa do Supremo, essa propasta aqui se torna praticamente
inócua.

Diante dissa, percebernos que, além de mandar para cá, ainda manda uma
coisa incompleta. E a PT fala que cuida dos interesses dos servidares, mas a
propasta sO veio conternplanda a Executiva e a Tribunal de Cantas. Fai
precisa que a Cornissãa de Canstituicãa e Justiça fizesse as ernendas
necessarias, mastrando que este Fader é zelosa e que está atenta as
demagagias, aos direitas e aos deveres. Foram feitas as emendas devidas.
para contemplar também as servidores do Fader Legislativa, do Fader
Judiciario e da Pracuradoria-Geral de Justiça.

o Deputada Miguel Martini - Se me permite a Deputado Hely TarqUinio,
quase tados as prajetas do Governo que chegam aqut sao desastrados: a da
Policia Militar, a da reforma administrativa, a que criava a Secretana de
Turismo, mas acabava corn a TURMINAS, a que acabava corn a SEAM.
Todos eram prajetos desastrados, que esta Casa teve a cuidada de
aprimarar. Talvez seja ate urn consetho para a Governadar: quern sabe
contrata a assessaria anterior, do ex-Governadar Eduardo Azereda, para pela
menos melharar a qualidade dos prajetos que chegam a esta Casa?

0 Deputado Hely TarqUInio (em aparte) - 0 que gostariarnos de abservar é
que a prajeta vela incompleto, é inócua, e esta Casa está danda as contornas
necessarios para a justica e para a bern comum. E fazemos coro corn as
palavras do Llder da Minaria, Deputado Carlos Pimenta, deveremas observar
issa de nova, aa voltar para a comissãa, e cuidar de todos as detalhes,
embora qualquer servidor que tivesse entrada cam açãa a favor da nãa-
cantribuiçãa dos inativas pudesse ser atendida.

Queremas parabenizá-lo pela apologia que V. Exa. faz da conduta
responsável do nasso Governadar Eduardo Azereda, refutanda a propasta
indecente do Deputada Durval Angela. E dessa forma que a PSDB gastaria
de expressar que estarnas, sirn, muito tranqüilos corn a posicão do
Govemnador Eduardo Azeredo, quanda Governadar. Näa havia ainda essa
decisão do Supremo, rnas, se houvesse, seria auto-apI icável.

Queria também saudar a nosso colega Tadeu Leite, a quern nOs, do PSDB,
gostariamas de dar a nassa abraco de acolhimento e de felicidade, par estar
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no nosso meio defendendo Os interesses do povo de Minas Gerais.

o Deputado Miguel Martini - Tambéni gostaria de felicitar o Deputado
Tadeu Leite por estar aqul conosco e parabenizá-lo mais uma vez,
duplarnente, pelo fato de ter saIdo de urn Governo tao ruirn como esse do
Governador Itamar Franco.

Concedo aparte ao Deputado Eduardo Hermeto.
o Deputado Eduardo Hermeto (em aparte) - lustre colega Deputado Miguel

Martini, não venho aqui neste momento para entrar no mérito da cobrança ou
não dos 3,5%, porque, a meu ver, é uma questão vencida, é uma decisão do
Supremo. E decisão do Supremo não se discute, cumpre-se. Mas não poderia
deixar de dizer que, quando esse projeto ingressou na Assembléja
Legislativa, houve uma declaraçao por parte do Secretário da Administração,
que, na minha opinião, foi, no minimo, infeliz, ao dizer que os 3,5% não
representavam praticamente nada e que era pouco dinheiro em relaçao ao
montante do orçamento para 2000. Não posso concordar que seja pouco,
porque, afinal de contas, os RS53.000.000,00 que representariam essa
cobrança no orçamento do ano de 2000 representam, por exernplo, o que
está no orçamento para se pagar a merenda escolar do ano.

Acho que não é pouco dinheiro, principalmente neste momento dificil, é urn
dinheiro que não podemos de forma nenhuma desprezar.

Corn isso, quero ressaltar a importáncia e a urgéncia que temos de tratar a
questáo previdenciária. Quero chegar ao fundo de previdência, que é urgente,
e clamo para que o Governo do Estado tenha urgéncia no tratamento da
discussão desse projeto, que tern que ser visto mais rapidamente.

o Deputado Miguel Martini - Deputado Eduardo Hermeto. quero dizer a V.
Exa. que amanhã, as 16 horas, estaremos na Comissâo encarregada de votar
a decisão final do Governador ltamar Franco, para a questào previdenciária.

Hoje, a tarde, Ii aqui a proposta que estamos levando e da qual V. Exa.
participou. Esperamos que tenharn uma proposta bern meihor, ou que tenham
a humildade de acolher as sugestöes que possam ser plausiveis e que
estejam em beneficio da criação desse fundo de previdência para o servidor
pOblico estadual.

Certamente, na semana que vem, estaremos aqui para falar dessa
proposta. Se for boa, elogiaremos; se for ruim, faremos as criticas
necessárias para que possam corrigi-la.

Corn a palavra, pela ordern, o Deputado Paulo Piau.
o Deputado Paulo Prau (em aparte) - Deputado Miguel Martini, agradeço o

aparte que V. Exa. me concede e parabenizo-o pela sua posição. Antes,
porém, gostaria de fazer minhas as palavras do Deputado Eduardo Hermeto,
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que realmente são palavras lOcidas, claras, e é dessa forma que contribuimos
para o desenvolVirneflto do Leg islativo do Estado.

Gostaria também de dizer ao Deputado Tadeu Leite que o PFL e eu,
particularmeflte nos sentimos honrados corn a presenca de V. Exa. neste
Plenário. Seja bem-vindO e conte corn o nosso companheirismo.

Não ia fazer pronunciamentO nesta noite, mas ouvi a fala da Deputada
Maria José Haueisen e, em nome da coerência e da justica, gostaria de
lembrar a Deputada Maria José Haueisen, pessoa séria, que prezarnoS muito
nesta Casa, que a emocão não pode suplantar a razão.

Gostaria de lernbrar-lhe, Deputada, que o periodo de transicão neste Pals
não foi fácil. Não e desculpa, e não estou aqui para defender governo algum.
Mas V. Exa. sabe muito bern que a inflaqão massacrOu o trabaihador deste
Pals. A inflação é o malor tributo, o maior imposto que se irnpOe ao
assalariado. E a partir de 1994 essa inflação praticamente fot extinta. Corn a
extinção, assistirnos a que? 0 poder pOblico corn menos massa de manobra
para acertar a sua própria vida.

Portanto, a aplicacão dos recursos financeiroS na ciranda financeira, a
época de inflação, resolvia o problema de qualquer governo federal, de
qualquer governo estadual e de qualquer Prefeitura Municipal. Assim, todos
esses acontecimentos, poderlarnos dizer ate negativos, feitos ate a
contragosto nosso, porque dâvarnos sustentacãO ao Governo. Foi
exatamente por absoluta incapacidade de visiumbrar outras acôes financeiraS
que viessem dar governabilidade a Minas Gerais.

Lembro tarnbém a Deputada que diz que Minas Gerais ficou terra arrasada;
Minas Gerais não era o pior Estado da Federacão em terrnos financeiroS. Os
governos dos estados administrados pelo PT - ternos que ser coerentes -
sofrerarn os rnesmos problemas que sofreu o Governador de Minas aquela
época. Portanto, o que quero dizer, ionge de desculpar, longe de defender por
qualquer ação, acho que a coeréncia tern que prevalecer, e relembrar porque
as coisas aconteceram tarnbérn faz parte da boa atitude e ate da honestidade
de propósito de que todos devernos estar imbuidos.

Portanto, Deputado Miguel Martini, as colocacães de V. Exa. são
procedenteS. Acho que o funcionáriO ptiblico, aquele que não esta na ativa,
volta a condicão normal. Quero dizer que a emenda de V. Exa. é
absolutameflte justa, porque fol urna aplicacão Indevida que Os inativos
fizeram para o Estado de Minas Gerais, reconhecida sornente agora.
Portanto, é destacada. Varnos ver se os representantes dos funcioflários
piiblicos vêrn a esta Casa, para que possamos aprová-la.

0 Deputado Miguel Martini - Não virão, Deputado, porque estão no
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Para encerrar, gostaria de dizer que a PT tern urn processo muito simples
o Governo val mat, expulsa do PT. Assim, a PT não tern a desgaste.
Aconteceu assim corn o Governo do Espirito Santo, Vitor Buaiz Como a
Prefeita Luiza Erundina tambérn se saiu mat, procurou outros carninhos.
Precisamos de coerência, mas precisamos acirna de tudo, de consisténcia
em nossas prapostas doutrinárias e ideológicas. Se acreditarnos em algo,
devemos continuar ate a final. No devemos romper no melo do cam inho.

Mais uma vez, gostaria de fazer urn elogio, por questão de justiça, a forma
contundente corn que o PT defence este Governo de Itamar Franca e Newton
Cardoso. E a Unico partido que vejo ir a tribuna tarnar suas dares e defendé-
to. Isso temos que reconhecer. Acho que isso é ate coeréncia.

o Sr. Presiddente (Deputado Ermano Batista) - Corn a palavra, para discutir
o prajeto, o Deputado Rogeria Correia.

o Deputado Rageria Correia* - Sr. Presidente Srs. Deputadas, Deputado
Tadeu Leite, a quem saudamos em name da Bancada do PT, a Deputado
Miguel Martini falou muito, mas saiu as pressas para naa ouvir a verdade.
Deputado Tadeu Leite, infelizmente V. Exa. chegou num dia em que
assistimos par quase uma hora, a cenas de demagogia explicita. 0 Deputado
Miguel Martini foi urn dos Deputados que votau favaravelrnente a que se
cobrassem dos inativas as 3,5%. Ele votau favoravelmente aa prajeto do
Governadar Eduardo Azeredo. Foi a partir desses vatos, sendo urn dele, que
as inativos tiverarn descontados, indevidamente, 3,5%. Essa lei foi apravada
por esta Casa e teve a vota do Deputado Miguel Martini, que agora, pede,
Juntamente corn a Deputado Antonio Carlos Andrada, que a passado seja
esquecido. lsso virau mania dos tucanas. 0 Deputada Miguel Martini é urn
tucana envergonhado, não assume a sigla do PSDB, mas defende tudo que
vem do PSDB Vatou a favor dos 3,5 1/c. Os inativos estão sendo cabrados a
partir de resaluçaa nacianal do Gaverno Fernando Henrique Cardoso, que
passau a cabrar 11%. Na prapasta, seriam cobrados dos que estavam na
ativa, de 11% a 25%, au seja, aumentando Foi a charnada reformaprevrdenciár ia tao denunciada pelo PT, pelos partidas de esquerda, pelo
movimerito sindical. isso é alga criada a partir dessa visão do prajeta
nealiberal em curso no Pals. Foram eles que criaram isso. A partir dissa,
diversas Estados, seguinda a cansetho de FHC, que seguiu a conselho do
FMI, passaram a cobrar dos inativas. Essa é a verdade. Gostaria que alguem
me cantestasse. A partir dal, diversos Estados passaram a fazer essa
cabrança, parque os Gavernas Estaduais, fiéis aa Governo Fernando
Henrique, que é fiel aa FMI, impOs as Assembléjas Legislativas, que em geral
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são governistas. a aprovacão da cabranca dos inativos. Aqui aconteceu a
mesma coisa. Pois bern, volta a fazer a defesa do funcionalisma e, se faço a
defesa do funcionalismo, tenho de fazer a defesa e um elogio ao Governador
Itamar Franca, porque rernete a esta Casa urn prajeto ao cantrãria do que
votou a Deputado Miguel Martini, para que as inativos nãa rnais tenham
desconto de 3,5%.

Ele revaga a descanta dos inativas. E clara que tenho que elagiar a
Governadar Itamar Franco. Não you elogiar a Deputada Miguel Martini e o ex-
Governador Eduardo Azeredo, que foram responsaveis, cada urn na sua
condição, pela cobranca dos 3,5%. E clara que temos que elagiar a
Governadar Itamar Franca par remeter esse prajeta a Assembléla Legislativa.
Está fazendo justica e deixando de fazer uma cobranca indevida. E verdade
que a Supremo derrotou a Governa Fernando Henrique, que lutou no
Supremo, xingou a Supremo, esbravejou contra a Supremo. Tuda isso a
Governa Fernando Henrique fez. Disse que a Pals estava falido, que a
Supremo era irresponsável. E verdade que a Supremo fez issa, mas nenhum
Governadar de Estado ande havia a cobranca do inativa deixou de faze-la. A
jurisprudência para as Estados naa havia sido ainda formada. Devido a issa,
a Gavernador remete a prajeto de lei para a Assernbléia Legislativa. Vamos
aprovar, e evidente. A Bancada do PT, além de vatar favoravelmente a
suspensãa dos 3,5%, par ser caerente, parque no passado defendeu que nãa
houvesse a cobrança - estão aqui as Deputadas Ivo José, Adelmo Carneira
Leão, Maria José Haueisen, companheira Durval Angelo, tadas que se
posicionaram contrariamente a cobrança dos 3,5% -, vai votar favoravelmente

a restituição desses 3,5% cobradas pelo Governa Azeredo e depois pela
Gaverna Itamar. Vamos votar favoravelmente a essa restituicãa. Vamas votar
de acorda cam a relatória, se nâo me engano, do Deputada Chico Rafael, que
na corn issão foi a relator e apresentau emenda para que houvesse urn prazo
maxima estipulada no nOrnera de parcelas descontadas. Vamas vatar,
portanto, favoraveirnente. E clara que a repasse paderia ser feita de uma vez.
Se a Gaverno tiver dinheira em caixa para isso, deve fazer de uma sO vez. Se
nãa houver dinheira disponhvel no caixa, talvez a ex-Gavernadar Eduardo
Azeredo e a Deputada Miguel Martini pudessem fazer urna "vaquinha". Talvez
facam uma vaquinha para arrecadar esse dinheiro e devolve-10 mais
rapidamente ao servidor. Vamos vatar a favor de que a Estado faca essa
devolução. Queria ver a cronologia desses fatos. 0 prajeta é carreta. Acaba
corn a contribuicão de 3,5% dos inativas. Além dissa, emendas garantirão, e
votaremas a favor de que as inativas recebarn aquila que foi descontado
deles a partir de lei, a qual a Deputada Miguel Martini votou favoravelrnente.
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Diz ele que conversou corn Azeredo para no fazer isso. Conversou, mas
parece que o Governador o convenceu na época.

E claro Clue nos, do PT, estamos aqui fazendo a defesa do Governador
Eduardo Azeredo neste caso. Não poderiamos aplaudir o Governador
Eduardo Azeredo, como fez o Deputado Miguel Martini quando passou a
cobrar dos coitados dos inativos. Diz ele que reclamou, corno se reclama ao
Bispo. Fez urna reclarnação ao Bispo.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - Tern fidelidade partidária,
Deputado. 0 partido decidiu. e eu tinha que acompanhá-lo, apesar de ter sido
voto vencido.

o Deputado Rogerio Correia* - Mas o partido de V. Exa. acompanhou,
portanto, as inativos, e era partido de urn so. Não sei quem decidiu.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - Eu era do PSDB, Deputado. Na
ép oca, V. Exa. não estava aqul.

o Deputado Rogério Correia* - 0 que é pior ainda, porque foi exatamente
PSOB que iniciou a cobrança dos inativos no Brasil inteiro, por meio de
Fernando Henrique Cardoso. Mas, enfim, estarnos aqul defendendo 0
funcionalismo. Continuamos defendendo Os funcionários, e é uma pena Clue
não estejam aqut nesta noite, porque estariarnos, de novo, sendo aplaudidos.
E nisso concordo corn V. Exa., o PT é o partido do aplauso. Paciéncia se o
funcionalismo vem vaiar V. Exa., porque V. Exa. vota favoravelmente a
ampliaçao do desconto dos inativos.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - Aplaudirani-me aqui, Deputado. Na
Ultima votação fui aplaudido.

o Deputado Rogerio Correia* - V. Exa. queria, quando votou a favor da
cobrança de 3,5% dos inativos, receber aplausos do funcionalismo? Ora, V.
Exa. merecia vaia e foi vaiado justamente.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) = Democraticarnente aceitei.
o Deputado Rogerio Correia* - Se a funcionalismo estivesse aqui,

certamente estaria, de novo. aplaudindo a PT. Gostamos dos aplausos, não
apenas porque nos engrandecem, mas porque significam que nosso partido
está sendo reconhecido na defesa do funcionalismo pibhico.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - Ou é demagOgico.
o Deputado Rogerio Correia* - Demagogico é V. Exa., que votou a favor

dos 3,5% e Clue agora faz uma série de demagogias. V. Exa. falou durante
quase 1 hora. V. Exa. tenha paciéncia. Näo you cobrar coeréncia de V. Exa.,
mas paciência, sim.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - Nem eu de V. Exa., que votou
contrário ao servidor.
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o Deputado Rogério Correia* - Não voto contrário ao servidor, mas sempre

a favor dele, ate para que tenha devolução daquilo Clue V. Exa. autorizou o
ex-Governador do Estado, Eduardo Azeredo, a cobrar dos inativos. Vamos
votar para que as inativos recebam de volta tudo aquilo que Ihes foi cobrado.

Gostaria, ainda, de pedir a V. Exa. que tivesse, também, mais atenção aos
fatos. Ontem as funcionários pi:iblicos estiveram aqut, mais uma vez cobrando
de todos nOs. Deputados, a agilizacão e aprovacão de dois projetos
importantes do IPSEMG. Estiveram aqui, marcaram sua presenca, e as
projetos foram aprovados, projetos esses enviados, também. pelo
Governador Itamar Franco.

Perguntei ao companheiro. Deputado Adelmo, se alguma vez ele tinha
votado a favor do Governo Azeredo, porque havia algum projeto born para a
funcionOrio ptiblico. Ele me disse Clue não, que a Governo Azeredo nunca
enviou para cá nenhum projeto de interesse do funcionário pObhico. Trés
projetos de interesse do funcionalismo estão em pauta, dots foram aprovados
ontem e agora este, que também sera aprovado. Isso já marca uma grande
diferença.

0 companheiro Renato Barros esteve aqui ontem e esteve hoje - V. Exa.
Cleve prestar mais atencão -, solicitando agitizacão na aprovacão desse
projeto que estamos discutindo. E clara que ele nao precisa que a
funcionalismo tenha a mesmo tipo de atitude Clue teve em relacãa 30 Governo
Azeredo, porque ha urna diferenca do Governo, em relaçao ao tratarnento do
funcionalismo. Este Governo tern dialogado, e a Governo Azeredo não
dialogou. Todos as projetos que vinham para cá eram contra o interesse do
servidor piib!ico. Havia, partanto, uma vigilância permanente, porque a
auséncia de diálogo também era permanente. Nesse sentido, essa diferença
tern, evidentemente, que ser registrada. lnfelizrnente, nâo foi possivel que as
Deputados Ivo José, Adelmo Carneiro Leão, Maria José Haueisen e demais
companheiros do PT votassem favoravelmente a nenhum projeto do Governo
Azeredo, que beneficiasse a funcionalismo. Mas, pela menas, a Governador
Itamar Franca dara oportunidade ao Deputado Miguel Martini de rever seu
erro e votar, agora, sim, corn a funcionalisrno e = quem sabe? = receber
aplausos do funcionário. Concedo urn aparte ao ansioso Deputado Miguel
Martini.

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Obrigado, Deputado Rogério
Correia, fico satisfeita par ouvi-lo. Quero dizer a V. Exa. que era, naquele
momenta, corn muita honra, náo tao intransigente na defesa do Governa,
coma a partido de V. Exa., mas procurava defender aquilo que acreditava e a
coeréncia do meu partido. Fui vato vencido e, dernocraticarnente, entendi que
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perdia e tive que votar.

Quero dizer a V. Exa. que foi a base de apoio ao Governo Eduardo Azeredo
que aprovou as dais projetos que foram vetados pelo Governador Itamar
Franco, em relação ao servidor do IPSEMG. Quero dizer a V. Exa. que,
quando foram vetados todos esses dois projetos, não havia nenhum servidor
aqui, não havia esse Renato Barros. Entendemos perl'eitamente que já estão
no Governo e naa deveriam estar aqui.

Desde janeiro, desde que se iniciaram as trabaihos, esses vetos paderiam
ter sido derrubados.

Ontem, par ocasião da votação se a Emenda no 3 naa fosse encaminhada
nem destacada, as servidores teriam perdido. No vi a PT, que defende tanto
o servidor püblico, destacar aquela emenda. Ela era chave. Perdemos a
Ernenda n o 5. 0 servidor püblico do interior do Estado é negligenciado no
atendimento do IPSEMG. 0 fundo compensaria a negligenciamento. E isso foi
derrotado.

No SOU urn peessedebista enverganhado. Ful, corn muita dignidade e
honra, urn peessedebista. Criamos autro partida, razão pela qual sal do
PSOB. Enquanto fui do partido, pracurei ser coerente partidariamente,
defender as propostas. coma V. Exa. e a seu partido defendem agora, apesar
de não ter muita razo para isso, apesar de fazer urn esforço muita grande
para encantrar justificativas para as atos do desgoverno do Governador
Itamar Franca. A democracia é exatamente isso.

Da mesma forma coma fui cantrário naquele momenta e voto vencida, estou
sendo absolutamente coerente. Fui contrário e derrotado. Hoje, estau num
partido em que a minha bancada está 100% de acordo comigo: votar pela
devoluçáo dos 3,5% cobrados indevidamente. Estamos mantendo a absoluta
e plena caerência.

Quero elogiar V. Exa. pela forma coma defende Itamar Franca e Newton
Cardoso. Acredito que V. Exa. vai repensar sobre a vato contrário aos
servidores, sabre ser cantrário a devolução do que fai cobrado
indevidamente. Ainda ha tempo de V. Exa. vatar favaravelmente, de forma
que a servidor receba a que fal cobrado indevidamente. Se a Governador
Itamar Franca recanhece isso e transferiu para a Assembléia a decisâo, que
V. Exa. vote favaravelmente. Vamos dar oportunidade ao Governador de, se
nâo quiser, vetar a prajeto.

o Deputado Ragéria Correia* - Deputado Miguel Martini, agradeça a seu
aparte. Vou pracurar responder a V. Exa. nos quatra pantos que abordou.

Primeiramente, sabre as prajetas que a Governador vetau. Ele vetau em
razão de urn acordo que fez, para evitar problemas na justiça, de enviar a

1415
Assembléia Legislativa esses dais projetos do IPSEMG. De fato. ele fez.
Aprovamas as prajetos, confarrne queriam as servidares püblicos, ontem.
Certarnente, vamos votar esses dais projetas, ressalto, que a Governador
Itamar Franca nos enviau. 0 ex-Governador se negou a mandar para a
Assembléia Legislativa esses dais prajetos. 0 Governador Itamar Franca as
eriviau e merece o nassa aplausa e a nossa defesa, parque a defesa desses
dais prajetos é tambérn a defesa dos interesses do servidor piblico.

A segunda questão, Deputado Miguel Martini, é em relaçãa a Ernenda no 3,
do IPSEMG. Não sei se V. Exa. viu a autoria da ernenda. A Emenda no 3 é de
minha autaria. E clara que vatariamos a favor, coma votamas. E foi apravada,
exatarnente, a ernenda de minha autoria, que apresentei em name do PT,
cam indicacao dos servidares pbIicos. Ela garante que a dinheira sera
repassado em ate 15 dias após a descanto no salário do servidor. Partanto,
fai prapasta apresentada pela PT.

A terceira questâo refere-se a defesa do Governadar Itamar Franca. Ora, a
PT faz parte da base de sustentaçâo do Governo, apóia a Governa Itarnar
Franca. Portanto, fazemas a defesa do Gaverna, evidenternente guardando a
nossa autanamia programática. Isso é evidente. Nesse caso especifico, nãa
se trata de uma defesa apenas do Governador ou do Governo Itamar Franca:
é a defesa dos interesses do funcianalismo. Não fosse assim, não terlamos
obrigacao alguma de fazer a defesa. Nós a fazemos, corn muita canvicçâa,
porque se trata de defender as interesses do funcionalisrna piblico, tanta nos
dais prajetas do IPSEMG quanta no que extingue a cabrança de 3,5% dos
inativas.

Em relaçao a questaa da devolução, reafirmo que vatarernas
favoravelrnente, segundo ernenda apresentada pela Deputada Chico Rafael,
que estabelece a passibilidade de urn prazo que seja a mesmo para a
devolução. 0 PT votará a favor, e, repita, se V. Exa. quiser, junta corn a
Governador Eduardo Azeredo, fará urna vaquinha para agilizar a pagarnenta.
!sso seria salutar para a funcionalisrna piblico.

0 Deputada Miguel Martini (em aparte) - Peco apenas 30 segundos para
dizer que V. Exa. tambérn já rnudou de idéia, pals votou contrária la e já vata
a favor aqui. Então, evoluimas nas idéias.

0 Deputada Ragéria Correia* - Votamas favoraveirnente a ernenda do
Deputada Chico Rafael. Corn relaçaa a emenda demagógica apresentada
pela Opasiçãa, para a devolucâo imediata de tada a dinheiro, votarnas contra,
par se tratar de pura dernagogia explicita. Concedo aparte a Deputada Maria
José Haueisen e, posteriarmente, ao Deputado Arnilcar Martins.

A Deputada Maria José Haueisen (em aparte) - Deputado Ragério Correia,

r.
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de antemão, agradeço o aparte a mim concedido. Gostaria apenas de fazer
urn comentãrio. Essa emenda de 3,5% foi votada aqui, ao apagar das luzes
de urn ano legislativo, corn muito baruiho e muita reciamação da nossa parte.
0 que me fez näo esquecer dessa emenda dos 3,5% foi urn comentário que
escutei de uma professora, quando recebeu o prirneiro desconto em seu
contracheque. Ela me disse: "Daqui para a frente, não tenho mais como
comprar came para a minha familia. Esse era exatamente o recurso que eu
tinha para comprar came para nossa casa'. Entào, isso representou urn
prejuizo grande para muita gente.

Ftquei muito satisfeita quando o Deputado Miguel Martini disse que Os maus
governos não 6cam no PT. Ele tern toda a razão. Felizmente, nunca
precisamos pressionar a saida de ninguém por desonestidade em nosso
partido, mas aquelas pessoas que começam a fugir dos principios da
dernocracia e dos principios programáticos do partido ficarn incornodadas. E,
na medida em que nos incomodam, cria-se urn mal-estar que faz corn que
elas saiarn. Para nós, isso é muito born. As pessoas que entram no PT e
participarn do Governo, mas nâo seguem a programação, o estatuto e as
regras do partido, saem do nosso partido. Fico muito feliz corn esse
reconhecirnento feito pelo Deputado Miguel Martini.

0 Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Obrigado, Deputado Rogérlo
Correia. Gostaria de curnprimentar V. Exa., que, confirmando o que foi dito
pelo Deputado Miguel Martini, vem a tribuna, de forma consistente, como tern
feito desde o primeiro dia de Governo, defender a Governo Itamar Franco.
Antes, porém, de aparteá-lo, pediria licença para cumprimentar o Deputado
Tadeu Leite, manifestando meu pesar pela falta do Deputado César de
Mesquita. Espero que brevemente esteja de volta. SaCido a presença do
Deputado Tadeu Leite entre nós. Corn certeza, e independentemente de
quaisquer outras diferenças, estaremos sempre aqul, lado a lado, defendendo
as interesses da populaçao de Minas Gerais.

Estava dizendo a V. Exa. sobre essa unanimidade, essa coeréncia e esse
entusiasmo do PT, fazendo uma defesa, ate mesmo apaixonada, do Governo
Itamar Franco nesta Casa.

Não diria que somos os ünicos, pois estaria cometendo uma injustiça corn
outros Deputados, mas é talvez urna forma mais apaixonada, mais
envolvente, mais definitiva. Entendo que haja uma grande identidade de
propósitos e politica do PT corn o PMDB de Orestes Quércia, de Newton
Cardoso e de Itamar Franco, e nao ha nada de mais que seja assim.
Inclusive, Deputado Rogérlo Correia, considerando-se a defesa que a PT faz
do atual Governo, ele está pouco e mal representado. Se V. Exa. me permite
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esse comentário, o PT merece mais espaco no atual Governo do Estado de
Minas Gerais. Ele tern apenas urna secretaria, que reputo da mator
irnportância: a Secretaria do Meio Ambiente, corn urn Secretário que
conhecernos bern. Sabernos que ele nâo tern apego pessoal ao cargo, que
está all para representar as posiçöes do PT, mas esse partido teria a direito
de lutar por rnais espaco no Governo que representa, de forma tao
apaixonada e corn tanto brilhantismo, nesta Assembléia.

Não quero corn isso, Deputado Rogério Correia, ser acusado de estar,
novarnente, fazendo insinuaçöes sobre segundas intençöes do PT.
Efetivamente, o partido faz essa defesa por haver uma sincera identidade
polItica corn esses politicos brasileiros que tantos serviços tern prestado a
Naçao, ao longo dos iltimos anos. Mesmo estando em outros partidos, é
passIvel que o PT tenha corn eles identidade e a explicite de forma tao
brilhante como vern fazendo. Portanto, essa é apenas urna palavra de
cumprimento a V. Exa., que vem confirmar o que o Deputado Miguel Martini
tinha dito.

Permita-me uma ültima observacão. Conheço pouca o ex-Gavernador Vitor
Buaiz, pois estive corn ele poucas vezes, no Governo passado, quando veio a
Belo Horizonte. Eu a recebi algurnas vezes no aeroporto e corn ele estive no
Palácio da Liberdade. Näo tenho sua procuracão e o conheço
superficialmente, mas tenho impressão de que é urn dos homens mais
probos, corretos e honrados da administração piiblica brasileira nos 6ltimos
anos. Larnento esse tratamento que, a meu ver, näo lhe faz justica. Não sei
de outras razães internas do PT para urn tratamento de desprezo ou de outra
natureza, mas quero que fique registrado nos anais desta Casa que, a partir
do convivio que tive, ele pareceu-me uma pessoa correta, preocupada corn
as questôes sérias e em defender os interesses da populacao capixaba. Nâo
me parece, pelo rnenos em urna análise superficial, que ele rnereca urn
tratamento desrespeitoso como, aparentemente, ouvimos nesta Casa.
Agradeço a paciência de V. Exa.

0 Deputado Ivo José (em aparte)* - Gostaria de registrar rninha satisfaçâo
par encontrar, entre as pares desta Casa, a Deputado Luiz Tadeu Leite,
pessoa par quern temos grande adrniraçãa. Também gostariamos de
rnanifestar nossa admiraçào pelo César de Mesquita, que aprendemos, em
pouco tempo, a respeitar.

Gostaria de afirrnar que a resgate feita nesta discussão foi muito fiel a
trajetória da Bancada do PT, nesta legislatura e nas anteriores. V. Exa.,
embora nâo estivesse presente, resgatou corn muita propriedade e fidelidade
a comportamenta da Bancada do PT ao longo do tempo.
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Tanto nosso lIder quanto a Deputada Maria José Haueisen colocaram muito

bern suas posicöes corn relaçao ao funcionalismo, resgatando a verdade, ou
seja, aquilo que, naquele rnomento, significou a reduçao de 3,5% no salário
para o servidor. Essa cobrança indevida foi combatida pela bancada, pelo
lider da época, Deputado Gilrnar Machado. Hoje a Bancada do PT sente-se a
vontade Para apresentar suas proposiçöes, e acharnos irnportante que seja
citada corno referéncia no que tange a essas questöes.

Gostariamos de continuar vendo essas propostas serem apresentadas pelo
Governo e darem a oportunidade para eles, que não votararn em outras
épocas, coerentemente não demagog icamente votaram a favor do servidor
püblico. Fica aqui esse registro. Quero dizer que o PT está trabaihando e vai
ter o seu Segundo congresso, que ira acontecer na semana que vem, aqui em
Belo Horizonte. Estarnos aprendendo no Executivo, nos nossos governos
municipais, estaduais, e, corn certeza, em vários pontos. corn 0 orçamento
participativo, corn o Banco Popular, corn a bolsa-escola.

A questao do funcionalismo também é urn desafio, sirn. Ser governo é urn
desafio. Entendernos que essas questöes precisam de seriedade, precisam
de compromisso corn o melhor. E quem constrôi a base do governo SO Os
servidores.

0 Deputado Paulo Pettersen (em aparte) - Gostaria de parabenizar o
Deputado Rogério Correia e a Bancada do PT desta Casa, pela correçao no
cumprimento da parceria e da participaçao que tern no Governo do PMDB, no
Governo do Itamar Franco.

Faço isso porque vejo a seriedade, apesar da injunçâo do nobre Deputado
Miguel Martini. Tenho eu e o Deputado Amilcar Martins também, procuração
do PT para ampliar participaçao no práprio Governo a que pertencemos e que
defendemos.

Então, Deputado Rogério Correia, entendo (...) sugestöes por parte dos
Deputados, sugerindo ate mesmo aproveitamento de assessores do ex-
Governador Eduardo Azeredo, para fazerem parte do Governo que
defendernos.

Vocé percebe, e tenho a certeza de que todos aqui nesta Casa percebem, a
colocaçao irresponsável que foi rejeitada e que foi dado urn basta a essas
atitudes irresponsávers de desgoverno, não urn governo que começou corn
seriedade, voltado para os interesses sociais, voltado para a defesa do
servidor.

Ten ho a certeza e a convicçao desse basta e do não que o povo já deu ao
desgoverno do Eduardo Azeredo, que deixou para nós esse rastro maléfico,
que deixou para o Estado de Minas Gerais uma situaçao que todos
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conhecern, rnas so a Oposicão se finge de cega.

Para isso, nos, parceiros deste Governo e da sociedade mineira, estamos
prontos para defender o Governo Itamar Franco, que é o Governo do povo
mineiro. E a Oposição, quando se distancia e procura urn norte que não é do
interesse deste mesmo povo, tenho a certeza de que V. Exa., assirn corno o
PMDB, procura sustentar corn dignidade aquilo que o povo soube escoiher
livremente e soberanamente. E, mesmo assim, a Oposicão continua a ver
navios, porque muitos deles que, hoje, jogam pedra participaram do Governo
anterior e elaboraram dezenaS de propostas contra o nosso Estado e contra o
nosso povo. E, hoje, vém aqui atacar Deputados do PMDB e do PT e outros,
que pensam e tern equilIbrio de dar sustentacão corn a rnesma dignidade que
o povo rnineiro escolheu urn para recuperar o prestIgio de Minas, urn para
tentar também recuperar o patrimônio de Minas que jogararn fora, que
procurararn destruir porque não sabem dar valor, porque não ajudaram a
construir. E hoje, querendo ou não, tern que ouvir essas verdades de V. Exa.
e de outros parlamentares que defendem a razão, que defendem a verdade
corn vocação, para que nosso povo possa recuperar o que perdeu, a corneçar
pela OEM 1G.

V Exa., a Bancada do PT, a do PMDB e as dos partidos que dão
sustentação ao Governo estao de parabéns. Orgulho-me da atitude de V.
Exa., que e digno, que sabe o que faz e tern coeréncia.

0 Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Rogério Correia, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, nesta rninha primeira intervenção nos debates
desta Casa, quero dizer que hoje foi urn dia muito feliz para mim. Ainda pela
manhá, compareci a Presidéncia, onde fui recebido pelo Presidente Anderson
Adauto e por diversos Deputados que Ia compareceram, numa carinhosa
acoihida. Agora, recebo de Deputados de diversos partidos urna manifestacão
calorosa, amiga e cornpanheira. Quero agradecer a maneira principesca corn
que fui recebido.

Evidenternente, ainda estou aquecendo as turbinas. Em nosso pnmeiro dia,
estamos começando a aprender como as coisas acontecem nesta Casa. Fui
Vereador, Deputado Federal e Prefeito por dois mandatos e não tive a honra
de me sentar nesta Casa como Deputado Estaduat. Esta é a primeira vez que
o faco. E ja vejo o fecundo debate que aqui se trava.

Vejo, corn muita naturalidade, que o PT, mantendo sua coerência, está
nesta Casa alinhado corn o Governador Itamar Franco e corn este Governo.
De fato, em Minas Gerais aconteceu uma grande mudança politica nas
ültimas eleiçöes para o Governo do Estado, quando urn estilo de Governo foi
derrotado pelo povo e, em seu lugar, assumlu urn outro estilo. 0 Governo
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Itamar Franca de fato, é bern diferente do que se praticava em Minas Gerais
ate 1998. Devo dizer que a iltima mudança polItica ocorrida antes da vitória
de Itamar foi a de Tancredo Neves, em 1982. De Ia pare Ca, mesmo corn
bons Governos tivemos uma estrutura muito parecida. Corn a vitória de
Itamar e Newton Cardoso, houve urn rompimenta e implantou-se urn tipo de
Governo que tern muito apreço e respeito pare corn as causas do
funcionalismo püblico, par exemplo. Urn dos motivos é muito óbvio para mirn,
Deputado Rogena Correia. A grande rneioria dos funcionários püblicos
estaduais votaram em Itamar contra a Governo Azeredo. Votaram porque
acreditaram que muitos dos compromissos que não foram cumpridos no
Governo anterior seriam cumpridos neste Governo. Hoje. o Governador
Itamar Franco está resgatando alguns desses compromissos feitos em
campanha politica. Ainda não pode resgatar todos. Ainda não se pode pensar
em reposiçao salarral, par exemplo, diante das graves difrculdades
encontradas. Mas esse projeto que hoje estamos analisendo já é uma das
formas de o Governo Itarnar Franca cumprir esses compromjssos Não estou
entendendo como se discute tanto urn projeto coma esse quando. ao  que
parece, ha urn consenso pela sue eprovaçao. Não ecredito que o Deputado
Miguel Martini, por exernplo, vote contra urn projeto que permite que as
inativos deixem de pagar a contribuiçao. Nada mais justo, nada mais lógico.

o Deputado Rogerio Correia* - Espero que, deste vez, no. Votou no
passado; vemos ver agora.

o Deputedo Luiz Tadeu Leite (em eperte)* - No passado, nume outra
realidade mas agora näo ecredito. Venho de urn Executivo no quel a major
cancer é a burocracia, cujos problernas, que podiam se resolver em semanas,
demoravam-se rneses e meses, em razao da estruture de governo. Trago
essa critica porque ela é verdadeire, e, tenho certeze, nào é vontade do
Governador Itamar Franca, E urna realidade encontrada historicamente
Costumo chernar a Governo, a Executivo, a estrutura de poder hoje de
centopéra mastodântica. Centopéta porque sao 100 pés au mais e, se não
andarern murto harmonicarnente nao conseguern andar nada. E
m astodôntica porque ela é enorme, engessa, amarra.

Chego ao Legislativo e náo encantro essa estrutura. Não é"centopeica"
nern mastodôntrce Mas e, infelizrnente, de discussôes demoradissimas
Discute-se durante hares e horas, urn prajeto sobre cuja aprovaçao já ha urn
certo consenso. Acredito que esses debates ficariern muita mais ágeis e,
portanto, mars slmpátrcos a prOprie populaçäo e ao eleitorado Se, diante de
urn consenso passássemos a voter e a decidir. Mas é clara que tarnbém h6 a
iberdade e a direito do parlamentar de aproveitar as projetos, fazer a seu
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proselitisma politico e marcer a sua presence junta ao eleitorado, par mero
dos meios de cornunrcacão, a que tambérn é muito born.

Acredito que, nesse primeiro momenta, nãa tenho a direito nern a condiçao
de me aprofundar no debate, porque não estou ainda par dentro do conteUdo
dos prajetos em trâmite e, a partir de hoje, you me inteirar deles. Mas flco
muita a vontade nesta Case, porque sou perlementar, gasto do parlamento,
do debate e da politica. Portanta, aqui estamas prontas a somar corn os
companheiros nessa base de sustentação do Governo estadual, porque,
assim coma a PT, acredito na proposta do Governo que al esta. Acredito que
é séria, diferente. Acredito que, em que pese as imensas dificuldades,
estamos caminhando, corn passos morasas, é verdade, porque sáo tantas as
dificuldades decorrentes da falta de recursos e da burocracia que, muitas
vezes, decisöes tornam-se difIceis, e poderIamos, sirn, ester avençando a
pessos mais largos. Mas as passos que tern sido dedos sao a demonstreção
da boa-vontede do Governo, que quer que as coisas econteçam a favor do
funcionalismo, que de fato acredita que possamos ter tempos de boas eçOes
em favor do funcionalisrno e do Estado.

Não sou funcionalista, coma alguns. Eu as respeito, tenho a epoiamento de
muitos deles e acredito que pode canviver muita bern esse interesse do
funcionelismo corn urn governo que pretende fezer muita por Mines Gerais.
Agredeco V. Exe. par este eparte, que quero que seja curto, mas teremos
outras oportunidades de urn debate fecundo.

Termino as rninhas pelavras egredecendo as coleges Deputedas, que nos
recebem corn tanta fldelguia aqui nesta Case. Sinta-me entrosado, não tenho
dificuldade corn nenhum dos Deputados desta Case, dou-me bern corn todas
eles. Poderernos ter debates de idéias. As idéias poderäo briger; entre nós,
tenho certeza, näo havera briges, a não ser as que sejarn a favor dos
interesses do pavo de Mines Gerais. Agradeco V. Exes. e V. Exe. pela
aberture. Muito obrigado.

o Deputado Rogerio Correia* - Obrigada, Deputedo Luiz Tedeu Leite.
Tenho certeze de que V. Exa. ejudara a engrandecer ainda mars esta Case,
pela experiência que adquiriu eo longo do tempo, coma harnem pUblico.

Termino, Sr. Presidente, e espero ter conseguido desmascerar a
demagogie explIcita do Deputedo Miguel Martini, que no passado votou
favoravelmente a cobrence de 3,5% dos inetivas e que agora querie reverter
a situeçãa, diante de urn projeta enviada pela Governador Itemar Franca.
Canclarno a próprio Deputado Miguel Martini e as demais a, deste vez, voter
a favor do funcionelisrno e do prajeto de lei enviado pelo Governadar Itamar
Franca. Muito abrigada.
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o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Corn a palavra, para

discutir o projeto. o Deputado Sebastião Costa.
o Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, senhoras e senhores, estive durante todo o tempo em que Os
oradores que aqui me antecederam, observando Os detalhes, a forma de
cada participaçao, de cada interferéncia.

Pude observar que ha, de fato, urn consenso. Todos pretendern aprovar
esse projeto de lei, mas considero que não seja nem necessário. Bastaria que
O Governo suspendesse o desconto, para que a tramitaçáo do projeto
pudesse correr livremente nesta Casa, sem prejuizo dos motivos.

Todavia, o Governo optou por remeter a esta Casa o projeto de lei. E, assirn
sendo, é prerrogativa do parlarnento discuti-lo e encaminhar sua votaçao. E
prerrogativa do representante do povo mineiro externar suas preocupaçOes e
seus interesses na aprovação ou não de determinados projetos.

E corn esse objetivo que venho a esta tribuna. Não venho fazer polêmica
entre o passado e o presente nem tentar sintetizar no presente perspectivas
futuras. Quern me dera ter a visao exata do futuro! Agora, tenho sirn,
consciência e conhecimento do passado, principalmente do passado recente,
do qual fiz parte.

Todavia, este meu conhecimento do passado e esta convivéncia corn 0
presente é que me fazem crer que quando, as vezes, o parlamento se excede
na discussão de urn determinado projeto, é porque Os governantes também
se excedem na rernessa desses mesmos projetos.

Ha deterrninadas circunstãncias em que o governante pode, por
deliberaçao, corn coragern, praticar o ato, sem nenhuma preocupaço,
mesmo porque trata-se de matéria já discutida e votada pela mais alta corte
de Justica do Pals.

Todavia, corn a opçao da remessa do projeto, permite-se que Situaçao e
Oposiçao, as vezes, aproveitem esse mornento para discutir e elevar o
debate ao campo das idélas. E é o que ocorreu aqui, hoje. Não quero crer
que o Deputado Miguel Martini tenha vindo aqui, como foi dito, fazer
demagogia. Não. Veio corn a intençao de esclarecer, tenho certeza, pois
tinha-me dito antes que viria a esta tribuna para falar 10 minutos, no máximo,
esclarecendo apenas o comportarnento das Comissöes da Assembléia. Corn
os sucessivos apartes, corn as intervençôes, corn as acusaçöes, corn as
ofensas a hornens pUblicos que fizerarn e fazem parte da história politica de
Minas, o Deputado Miguel Martini fol se estendendo, tornando-se mais
perrnanente nesta tribuna. Não por sua vontade nem por demagogia, ele tern
consciência, coma também temos nós, de que existe uma parcela da
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sociedade que acredita nos nossos adversários corno tern parcela dos
eleitores mineiros que acredita ern nós. Tanto acredita que estarnos aqui para
representá-la. Quero crer que a base de apolo do Governo entende que
estamos aqui representando segmentos importantes da populacão de Minas:
aqueles que acreditam que falamos e praticamos Os rnesmos atos, ou seja,
somos coerentes. Quanda se tern que tomar deterrninadas medidas, quando
O Estado se ye merguihado em dificuldades, ternos a humildade de votar
projetos impopulares. E ja demonstrarnos isso neste Governo. A Oposicão, de
forma unânime, votau corn a Governo do Estado naquele projeto que permitlu
a alienação dos créditos. Tivernos a coragem de rnanter, naquele momenta, a
posição que tInharnos no final do ano passado, de querer que o Governador
Eduardo Azeredo pudesse dar inicio ao processo de anistia. Mas fornos
obstruidos naquela oportunidade por Deputados que estão na base de apoio
do Governo atual. Não guardarnos mágoa por isso. 0 projeto veio este ano,
voltou através do Deputado Mauri Torres e do Deputado Antonio Jiilio, corn a
aquiescéncia do Governo. E estivemas participando, porque nOo queremos,
de forma alguma, inviabilizar a Estado, que, para nôs, é maior que as nossas
divergências, é maior que as nossos interesses imediatos, mesmo porque
nao somos irnediatistas. A Oposicão tern se pautada nesta Casa como urn
grupo idealista, que acredita no que faz, que acredita no seu Estado. E por
isso que a Deputado Miguel Martini esteve aqui para dar urn esciarecimento.
Era legitima a sua partictpacáo. Foi aparteado par todos. Alguns apartes
foram ate excessivos e indevidos. 0 Deputado teve que permanecer na
tribuna par urn longo tempo. Isso passau, aos olhos da base do Governo, que
a Opasição estaria aqui para fazer praselitismo. Lange disso, porque estamas
esclarecendo a opiniâo pablica que a que estamos praticanda aqui o Governo
já poderia estar fazendo Ia. Não haveria, assirn, tanta preocupacão quanta a
aprovação do projeto.

o Deputado Miguel Martini (em aparte)- Agradeço, mas gostaria de dizer ao
Deputada Rogério Correia, coma lider do PT, que a coeréncia se faz no dia-a-
dia, em cada açáa, em cada pronunciamento, em cada palavra. 0 Deputado
Rogério Correia, ainda esta semana, na Camissão de Fiscalizacão
Financeira, vatau cantrariamente a essa emenda que permite a restituicão
aos servidores inativos. E disse na tribuna que vatau favoravelmente. Nás
perdemas. Fiz questâo de pedir verificaçãa de vataçâO. Votaram
contrariamente a derrubada Os Deputados Mauro Lobo, Olinto Godinho e
Miguel Martini. Votaram a favor da ernenda. Votaram contrário a ernenda Os

Deputados Rogério Correia, Márcio Cunha e Deputado RC-mole Aloise. Houve
desempate pelo voto do Deputada Marcia Cunha, que era Presidente. 0
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Deputado Rogerio Correia votou contrahamente, mas, como born governista,
deve ter recebido a snalizacao do Governador e já diz que vai votar
favoravelmente. Se nesta semana votou de urn jeito, agora vota de outro, não
veo por que questionar a minha coeréncia de ter votado no passado Os 3,5%
Disse e repito: era do PSDB. procurei o Governador para tentar dissuadi-lo
dessa idéia, mas fui voto vencido. Por coerência, acompanhei a minha
bancada. E o que o PT defende. 0 que me espanta é que, quando foi votado
o projeto de resolução dos servidores nesta Casa, e isso foi ressaltado muito
bern pelo Deputado Márcio Kangussu, não havia Deputados do PT aqul.
Havia apenas o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que votou contrariamente
aos interesses dos servidores.

A coeréncia se faz no dia-a-dia. E preciso que tenharnos coeréncia. Digo e
repito: se errar em alguma votaçao por coeréncia e depois for convencido do
contrárjo, voltarej atrás, como acho que aconteceu corn a Deputado Rogerio
Correia, que votou contrariamente e depois foi convencido que teria que votar
favoravelmente. Já está mudando, vai votar favorávek Isso faz parte do
processo democrático, do aprimoramento das próprias idélas de cada ser
humano. Não temos que ser Os mesmos sempre. Todo homem é irnperfeito,
mas acreditarnos que seja perfectIvel. Pouco a pouco vamos nos
aperfeiçoando na nossa maneira de falar, de nos pronunciar e ate mesmo nas
votaçoes que, muitas vezes, são uma questäo subjetiva. Então, digo ao
Deputado que somos coerentes sirn. Esforcamo-nos por ser e, cada vez que
percebermos que faihamos, não teremos dificuldade de reconhecer que
errarnos. Fico feliz por ter podido, agora, votar aquilo que gostaria de ter
votado no passado, que era a não-aprovaçao desse projeto. Agora posso
corrigir. So que agora quero mais. Ele ainda não quis isso na Comissão e
parece que já quer em Plenário. Acho que isso é positivo, percebeu que pode
fazer justrça completa, devolvendo aos servidores aquilo que fol descontado
indevidaniente. Muito obrigada. Deputado Sebastião Costa, e parabéns pelo
pranunciamento e pelas idéias que tern defend ido aqui.

0 Deputado Sebastião Costa - Quero, alérn de agradecer ac, Deputado
Miguel Martini sua participaçOo, lembrar que não posso afirmar, corn toda a
canvicçao, como é meu estilo. Mas, na minha memória passa uma lembrança
de que, quando a ex-Governador Eduardo Azeredo remeteu 0 Assembléia
Legislativa para instituir a desconto, foi precedido de uma reunião corn todos
Os lideres partidOrios do PalOcio da Liberdade - as da Situaçao e Os ca
Oposiçao. Ac, que parece, ficou acertado que a Oposiçao fizesse Os
esciarecimentos que achasse que deveria fazer, coma foi feito, mas que a
projeto de fato seria aprovado nesta Casa, através daquele entendimento
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entre a Governo e as Lideranças desta Casa. E isso, se aconteceu como estO
na minha memOria. nOo quero afirmar para nOo ser injusto, nada de mais. Faz
parte do processo dernocrática em que a parlamento, através de suas
Liderancas, é consultado pela Poder Executivo. E clara, cada urn rnantendo
seu ponto de vista, ate certo panto limitado, rnas a projeto acabou tramitando
e sendo aprovado nesta Casa. Portanto, posso adiantar que não foi urn ato
arbitrOrio do Governo. Foi instituido por urn prajeto de lei que estO sendo
revogado por uma decisOo que a Supremo adotou corn relaçOo 0 contribuicOo
dos inativas.

Aproveito a ensejo para fazer urn registro ca minha admiraçOo pelo
Deputado Tadeu Leite, pela sua conduta. Quero dizer-Ihe que para nOs é
bem-vinda sua participacão na Assembléia. Ele disse que se poderia deixar
de discutir as questOes Para votar. Acho issa muito interessante, mas a
discussOo, as vezes, promove urna evoluçao do entendimenta, desperta
paixöes, aflora a sensibilidade. A discussOa, as vezes, charna a consciência
civica do cidadão. E, assim, a Deputada Miguel Martini acaba de trazer uma
noticia alvissareira de que hO evolução par parte da Bancada do PT, que jO
comeca a pensar efetivamente na apravação da emenda. Se isso acantece,
estO havenda urn crescimento de consciência na Assembléia. Isso estO sendo
possivel, parque a processo de discussão estO permitinda o arnadurecimento
de cada urn e de todos sabre a questOo. Esse e urn pracessa impartante.
Vejam V. Exas.: se determinada praposicOo deixar de ser apravada porque
nOo se usou de uma prerragativa regimental, é profundamente Iarnentável e é
uma afronta ao Pader Legislativa. Veja ao micrafone a Deputado Paula Piau e
sei que pode trazer uma grande cantribuicOo, par isso lhe canceda aparte.

0 Deputada Paula Piau (em aparte) - Deputado SebastiOo Costa, quero
rapidamente parabenizar a memOria de V. Exa., quando lembra que na
discussOa desse prajeto da contribuicOa dos inativos, canduzido pelo nasso
campanheiro Rameu Queiraz, todas as Iiderancas partidárias desta Casa, da
OposiçOo e ca SituaçOo, estiveram no PalOcia ca Liberdade corn a
Governador do Estado, Eduardo Azereda, a épaca, discutinda exatamente a
descanto da cantribuicOo dos inativas. Quanda as Lideranças retarnaram ao
SalOa Verrnelho, a PT iria fazer a seu proselitismo e a seu teatra
contrariamente; parém. canvencida pela Governador de que esse desconta, a
épaca era absolutamente necessOria. Portanta, quero parabenizO-lo pela
excelente memOria e pela coeréncia que V. Exa. dernonstra, ate mesmo
apravando prajetos de interesse de Minas Gerais, mesrna senda prajetas do
atual Governo, ac, qual fazemos oposicãa. Acho que isso é que é demacrOtico
e caerente. Quero parabenizO-lo par essa posiçãa.
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0 Deputado Sebastcão Costa - Agradeço a intervenção do Deputado Paulo

Piau, brilhante, como sempre. Quero lembrar clue em urn dos apartes o
Deputado Paulo Piau fez uma lembrança interessante. Os üitimos
governantes, que dirigiram Os Estados da Federaçao, os órgâos piibiicos em
geral, passararn a assumir os Governos na fase de travessia, no perlodo da
era inflacionária para a estabilização econômica. Todos sabem, quaiquer
pessoa de inteligéncia mediana que nos ouve de sua casa sabe
perfeitamente que Os Governos eram os que mais tinham solucôes para seus
probiemas e Os que tiravarn maior proveito da inflacao corn a ciranda
financeira, manobras de datas de pagamento e, assim, sucessivamente Os
Ultimos Governadores estiveram a frente dos Estados no periodo dessa
travessia. E quaiquer travessia, se formos buscar na história da humanidade,
é sernpre marcada por percalços e dificuidades. E, naquele momento, era
preciso que o Governo do Estado tivesse alguma iniciativa e uma das que
encontrou tena sido a instituiçao daquela contribuição dos servidores
pübiicos. Mas, corn o passar dos tempos, hoje a Estado - não quero dizer
aqui, nem e objetivo nosso nem do meu partido - continua necessitando, sim.
Mas, hoje, o que ocorre é uma decisão judicial que, independentemente da
vontade dos governantes, passa a ser urn imperativo de uma decisão da
Suprema Corte do Pals.

For essa razao, entendo que a projeto de lei está se adequando a realidade
nacional, in depend entemente ate do fato de a Governo ter ou nâo vontade de
apresentá-lo agora, mesmo porque, se houvesse vontade deliberada do
Governo, talvez a tivesse feito no rnês de fevereiro, quando iniciamos as
trabaihos desta Casa. Hoje e uma circunstância de adaptaçao. Concedo
aparte ao Deputado Ermano Batista, que, tenho a certeza, jurista que é, trará
grande contribuiçao aos debates desta Casa.

O Deputado Ermano Batista (em aparte)* - Deputado Sebastiao Costa,
quera, neste instante, parabenizá-lo pela riqueza de suas idéias, pela
fertilidade de seu pensamento e de suas cobcaçoes.

O discurso de V. Exa. e substancioso, é judicioso. Esteja certo de que
merece ser ouvido por urn Plenário repleto. Lamentamos que a Plenário
esteja vazio, porque aqueles que estão ausentes estão privados de ouvir a
sua magnifica peca oratória. Por essa razão, sugiro a V. Exa. que se reserve
o direito de, amanhã, falar corn o Plenário cheio. Que peça ao Sr. Presidente
que encerre, de piano, a reunião, por absoluta falta de condiçOes, por
absoluta falta de "quorum. Muito obrigado.

Questáo de Ordem
O Deputado Sebastiao Costa - Sr. Presidente, faço minhas as palavras do
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ilustre Deputado Errnana Batista, reservando-me o direita de prosseguir,
amanhâ, minhas consideracöeS sobre o assunto. Então, sohcito a
encerrarnento da reunião por faita de quorum".

O Sr. Presidente - A Presidência, tendo em vista a irnportância da matéria
constante na pauta, vai determinar que seja feita a chamada para a
recomposicãa de "quorum". Corn a palavra, a Sr. Secretária, para proceder a
charnada dos Deputados.

O Deputado Hely Tarqülnio - (- Faz a chamada.)
- Responderam a chamada as seguintes Deputados:
Anderson Adauta - Alberto Pinto Coelho - Dalmo Ribeiro Silva - Eduardo

Brandâo - Eduardo Daladier - Ermano Batista - Hely Tarqüinio - Ivo José -
Marco Regis - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Rémolo Aloise -
Rogérlo Correia - Sebastião Costa - Sebastiãa Navarro Vieira.

O Sr. Presidente - Responderam a chamada 16 Deputados. Não ha
'quorum" para a continuacão dos trabalhas.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Pienário que somente terão direito ao recebimento

da parcela do subsidio referente a esta reunião as Deputados que
responderarn a chamada que acaba de ser efetuada. A Presidência faz isso
haje e vai fazer ate a final dos nossos trabalhos, corn base no parágrafo ünico
do art. 65 do Regimento Interno.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando as

Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 18, as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocacâO, e para a ordinária tambérn de amanhã,
as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

- Sem revisão do orador.
ATA DA 23 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAcAO
As dez horas do dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e

nave, comparecem na Sala das Comissôes as Deputadas Ambrosia Pinto,
Eduardo Brandão e Ailton Vilela, rnembros da supracitada Comissão.
Havendo nUmera regimental. a Presidente, Deputado AmbrOsia Pinto, deciara
aberta a reuniãa e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputada
Ailton Vilela, dispensa a leitura da ata da reuniãa anterior, a qual é dada par
aprovada e é subscrita pelos membras presentes. A Presidência informa que
a reuniãa se destina a apreciar as matérias constantes na pauta. Logo apOs,
pracede a leitura do relatório de atividades da AssociaçâO dos Municipias da
Microrregiäo do Vale do Rio Grande - AMVALE - , referente ao rnês de
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setembro de 1999, e designa o Deputado Eduardo Brandão para relatar o
Projeto de Lei Complementar no 3/99, do Deputado Ivo José, no 10 turno.Esgotada a 1a Parte da reunião, a Presidéncia passa 1a Fase da Ordem do
Dia corn a discussao e a votação de proposiçâo sujeita a apreciação do
Plenário. 0 Presidente redistribui o Projeto de Resoluçao no 309/99, do
Deputado Eduardo Brandão. no 2° turno, ao Deputado Aiiton Vilela, que emite
parecer concluindo pela aprovaçäo do projeto na forma do vencido no 11

Turno. Submetido a discussão e votaçao, é aprovado o parecer. A seguir, o
Deputado Ailton ViIeIa opina pela rejeição do Requerimento de Emancrpaçao
n o 6/99, do Deputado Eduardo Brandão. Colocado em votaçao, é rejeitado o
requerirnento. Ato continuo, o Presidente determina seu arquivamento
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece o comparecimento
dos parlamentares, convoca Os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Corn issôes, 23 de novembro de 1999.
AmbrOsio Pinto. Presidente - Auiton Vilela - José Henrique - Antonio Genaro.

TRAMITAcAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 362/99

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira JOnior, o Projeto de Lei no
362/99 visa a autorizar o Estado a assumir a gestão e a manutençOo dos
trechos rodoviários que menciona.

A Comissão de Constituiçao e Justiça emitiu parecer que conclulu pela
juridicrdade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma do
Substitutivo n o 1, que apresentou. A ComissOo de Transporte, Comunicaçao e
Obras POblicas opinou por sua aprovaçOo na forma do Substitutivo n o 1, corn
a Emenda no 1, que apresentou.

Vern agora a proposrção a esta Comissâo para receber parecer, em
obediência ao disposto no art. 188, c/c o art. 102. VII, "d", do Regimento
Interno.

Fundarnentaçao
A finalidade da proposição em tela é autorizar o Estado a assumir a gestão

e a manutençao dos seguintes trechos rodoviários: segmento da estrada
municipal que liga o MunicIpto de Serro ao de Alvorada de Minas, nurn trecho
de aproxirnadamente 18km; e da cidade de Serro ao entroncamento da
Rodovia MG-la, corn aproximadamente 9km.

Segundo informacoes do DER-MG, que é a autarquia responsável pela
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construcãO e conservacão de rodovias, a responsabilidade pela conservacão
desses trechos rodoviários está a cargo das Prefeituras dos Municipios de
Serro e Alvorada de Minas, não estando eles, portanto, incluidos no Piano
Rodoviário Estadual - PRE - e na rede conservada por aquele órgão.

Realmente, os municipios são responsáveis pela gestão e pela manutenção
de suas estradas, ficando no campo discricionário do Estado essa
responsabilidade.

Vale registrar que a proposicão em pauta aumentará as despesas para os
cofres püblicos, mas os beneficios sociais que trará compensarão essa
perda, representando fator de desenvolvimento para as regiOes
conternpladas.

Constarn, no orçamento do Estado para a exercicio de 1999, no quadro de
detalhamento da despesa do DER-MG, recursos de RS6.110.100,00,
destinados a implantacão e meihorias em rodovias vicinais. Acrescente-se
ainda que, como autoriza a Lei no 4.320. de 17/3/64, poderá ocorrer a
suplementacão dos créditos caso sejam insuficientes para cobrir os gastos.

Todavia, corn a objetivo de amenizar a impacto sobre as flnanças estaduais,
apresentamos o Substitutivo no 2, que estabelece a necessidade de
contrapartida por parte dos municipios.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela aprovacão do Projeto de Lei no

362199 no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 2, a seguir apresentado, e pela
prejudicial idade da Emenda no i.

SUBSTITUTIVO No 2
Autoriza a Estado a assumir a gestão e a manutencão de trechos

rodoviários que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Estado autorizado a assumir, mediante contrapartida dos

municipios, a gestao e a manutenção dos seguintes trechos rodoviáriOs:
I - trecho de estrada que liga as cidades de Serro e Alvorada de Minas, corn

aproximadamente 18km;
II - trecho de estrada da cidade de Serro ao entroncamento da MG-10, corn

aproximadarnente 9km;
III - trecho de estrada que Iiga a BR-259 a cidade de Santa Rita do Itueto,

via Quatituba, corn aproxirnadamente 20km;
IV - trecho de estrada que liga as cidades de Ladainha e Nova Cruzeiro,

corn aproximadarnente 36km;
V - trecho de estrada que liga as cidades de Turmalina e Veredinha, corn

aproximadamente 15km;
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VI - trecho de estrada que Hga a Rodovia MG-31 1, partindo de Vita de

Limeira (Municipio de Mantena), a cidade de Nova Belérn, corn
aproximadamente 20km;

VII - trecho de estrada que liga a cidade de Mantena a divisa entre Os
Estados de Minas Gerais e Espirito Santo, na Vila Cafelãndia, ES, corn
aproximadamente 14km;

VIII - trecho de estrada denorninado Av. Filomena Cartafina, que liga a
cidade de Uberaba ao Distrito Industrial III - Delta -, corn aproxirnadamente
25km;

IX - estrada de contorno da cidade de Serro;
X - estrada de contorno ca cidade de Andradas;
XI - Camanducaia-Monte Verde, numa extensão de 18km;
XII - Born Repouso a BR-381, numa extensão de 19km;
XHI - Senador Amarala BR-381, numa extensão de 19km;
XIV - Toledo a BR-381, numa extensão de 19km;
XV - Munhoz a BR-381, via Toledo, numa extensão de 35km;
XVI - Munhoz a divisa corn o Estado de São Paulo (Municipio de Socorro),

numa extensão de 6km;
XVII - Virg inia-Marmelopolis-Delfim Moreira (dando acesso a Rodovia MG-

350 em ambos Os extremos), nurna extensão de 47km;
XVIII - Silvianópolis-Careaçu, dando acesso a BR-381, numa extensão de

20km;
XIX - Santa Rita do Sapucal a São Sebastião da Beta Vista, levando a BR-

381, numa extensão de 22km;
XX - Cachoeira de Minas a Sapucal-Mirim - MG-173, numa extensão de

56km;
XXI - Piranguinho a Brasópolis, ligando a BR-459 e a MG-173, numa

extensäo de 42km;
XXII - Pouso Alto a Virginia, MG-350, numa extensão de 23km;
XXIII - Conceicão das Pedras a Natércia, numa extensão de 20km, ligando

a MG-459;
XXIV - entroncamento da MG-202 corn a LMG-638, ligando Arinos a Uruana

de Minas, numa extensão de 17km;
XXV - Arinos a Formoso, via Piratinga, numa extensão de 137km;
XXVI - Tocos do Moji a BR-381, corn extensão de 22km;
XXVII - Tocos do Moji a Borda da Mata, corn extensão de 20km;
XXVIII - Cam bui-Consolação-ParaisOpolis, corn extensão de 18km.
Parágrafo Onico - Manterá a responsabilidade sobre os trechos

mencionados nos incisos o municipio que se manifestar ao órgáo competente
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contrariamente a transferéncia, no prazo de cento e oitenta dias contados da
publicacão desta lei.

Art. 2 0 - Esta let entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das ComissOes. 23 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Miguel Martini -

Mauro Lobo - Rêmolo Aloise.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 497/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n o 497/99 dispöe
sobre medidas sanitárias para a erradicacão de doenca animal.

Inicialrnente a proposicão foi examinada pela Comissão de Constituicão e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

A seguir, a Comissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial, examinando
o rnérito do projeto, emitiu parecer pela sua aprovacão corn as Emendas n°s 1
a 6, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria, no ârnbito de sua
competéncia regimental.

FundamentacãO
As medidas propostas pelo projeto tern por objetivo dotar o Estado, por

intermédio do Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA-, de condiçôes mais
efetivas para o combate e a erradicacão de doenças que atingem animais,
bern como o controle da qualidade dos produtos agropecuarios.

O projeto tern grande repercussão econômlca no Estado, ja que a
agropecuária se constitui num dos ramos mais importantes de nossa
economia. A erradicacão de doenças que atingem animais nos credenciará a
receber o certificado de qualidade da Oficina tnternacional de Epizootias, 0

que nos tornará aptos para exportar came "in natura" para o mercado
internacional.

Os setores agropecuário e agroindustrial tern-se mostrado aitarnente
competitivos e, devido principalmente a taxa favoravel do câmbio, são
apontados como segrnentos estratégicos para o incrernento de nossas
exportacöes e o conseqOente meihor desempenho de nossas transacöes
correntes. Alias, são os Cinicos setores que apresentam superavit no batanco
de transacfles correntes.

As Emendas n°s 1 a 5, apresentadas pela ComisSãO de PolItica
Agropecuaria e Agroindustrial foram sugeridas pelo próprio IMA, após ampla
discussão corn os segrnentos envolvidos na questão, e aprimoraram o
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projeto

A Emenda no 6, apresentada na Comissão de PolItica Agropecuária e
Agroindustrial pelo Deputado Paulo Piau e acatada pelo relator, propöe a
criaçâo de urn fundo especIfico, para possibilitar o cumprimento do dispositivo
que assegura indenizacão ao proprietário cujo animal for sacrificado ou que
tiver equipamentos e instalaçöes destruidos, dando exeqUibilidade aos
objetivos do projeto. Entretanto, houve incorrecão na transcrição da referida
emenda para o parecer. Por esse motivo estamos apresentando a
Subemenda n°t

Conclusão
Em face do exposto. sornos pela aprovacào do Frojeto de Lei n o 497/99, no

10 turno, corn as Ernendas n
o
s 1 a 5, da Cornissão de Politica Agropecuária e

Agroindustrial, e corn a Subemenda no 1 Emenda n° 6, a seguir
apresentada.

SUBEMENDA N° 1 A EMENDA No 6
Acrescente-se o seguinte artigo, onde convier:
"Art. .... - 0 Poder Executivo encaminhará a Assembléia Legislativa, no

prazo de cento e oitenta dias a contar da publicacâo desta lei, projeto de lei
que cria fundo especifico para dar sustentabilidade aos objetivos propostos
por esta lei.".

Sala das Comissôes, 23 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rémolo Aloise. relator - Eduardo Hermeto -

Mauro Lobo - Miguel Martini.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 543/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Cabo Morais, o projeto de lei em epigrafe autoriza
o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas operacöes
internas corn mercadorias que, no processo de industrialização, tenharn
utilizado como matéria prima sucata, residuo ou fragmento de vidro, papel ou
plástico provenientes de lixo reciclado.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposicão foi examinada
inicialmente pela Comissão de Constituicao e Justiça, que opinou por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Em seguida, a Comissao de Meio Ambiente e Recursos Naturals emitiu
parecer pela aprovacão do projeto, cabendo agora a esta Comissão analisá-lo
quanto ao mérito.

Fundamentacão
A reduçao da alIquota do ICMS de 18% para 12% nas operacães internas
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não depende de prévia deliberacão do Conseiho Nacional de Politica
Fazendária - CONFAZ -, uma vez que o percentual de 12% corresponde a
aliquota maxima interestadual fixada pela Resoluçâo n o 22, de 1989, do
Senado Federal, havendo permissão constitucional para a pretendida redução
na forma do disposto no art. 155, inciso VI, da Constituiçào Federal.

Caberá ao regulamento do ICMS, em decreto a ser baixado pelo Poder
Executivo, estabelecer o prazo, a forma e as condiçôes para que as
empresas possam usufruir o beneflcio fiscal de reduçâo da carga tributária no
processo de industrializacão corn sucata, reslduo ou fragmento de vidro,
papel ou plástico provenientes de lixo reciclado, dal porque entendemos que
o irnpacto na receita estadual poderá ser compatibilizado pela fixação de
regras aceitáveis, notadamente quanto ao prazo do beneficio fiscal.

Por oportuno, sugerimos a Emenda no 1, que estabelece o prazo de 60 dias
para que o Poder Executivo regulamente a lei por meio de decreto.

Importa observar que o projeto de lei em apreço muito contribuirá para a
melhoria da qualidade do meio ambiente, por incentivar as indiistrias mineiras
que utilizam material reciclado em seu processo produtivo.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovacão do Projeto de Lei no

543/99, no 1 0 turno, corn a Emenda no i, a seguir apresentada.
EMENDA N o 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta

dias contado da data de sua publicação.".
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Miguel Martini - Eduardo Hermeto -

Rêmolo Aloise - Mauro Lobo.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 279/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatário

0 projeto de lei em tela, do Deputado Doutor Viana, autoriza a
renegociacão dos créditos do Estado oriundos de contratos da Caixa
Econãmica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa - corn produtores rurats.

Aprovado em 1° turno na forma do Substitutivo n o 1, vem agora 0 projeto a
esta Cornissão, para ser analisado em 2 0 turno.

FundamentaçãO
Trata o projeto em análise de criar facilidades operacionais para o

cumprimento do disposto nos arts. 11 e 12 da Lei n o 12.422, de 28/12/96.
Essa lei autoriza o Poder Executivo a realizar operacáo de crédito corn a
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União e. em seu art. 11, autoriza-o a praticar todos Os atos necessários a
realizacao da liquidacâo ordinária, ao seu encerramento e a extincâo da
MinasCaixa, cessada a liquidaçâo extrajudicial. 0 art. 12 estabelece que,
após a transformação da liquidação extrajudicial da MinasCaixa em Iiquidação
ordinária, o BDMG, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil,
transferirá para a massa em liquidaçao todo a ativo e o passivo resultantes de
operacöes de crédito que tiver celebrado sob o amparo do Voto n o 194/96, do
CMN, para o ajuste do sisterna financeiro estadual.

0 Decreto no 39.835, de 24/8/98, extinguiu a MinasCaixa, sendo absorvidos
pelo Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria da Fazenda, Os direitos
e obrigaçöes da entidade extinta.

Assim, a apresentaçao do projeto é oportuna, uma vez que ele visa a
agilizar o processo de extincao da MinasCaixa. No caso dos agricuitores
rurais que contrairam empréstimos corn a entidade, é necessário urn
rnecanismo que confira ao Estado o poder de renegociar esses créditos, de
forma a promover a revisão dos juros cobrados, dos critérios utilizados para a
correção rnonetária, dos prazos de pagamento e de outros fatores que
oneram os devedores, levando-os a inadimplência.

No intuito de dar major alcance ao projeto, apresentamos, na conclusào do
nosso parecer. o Substitutivo no 1. Nele, além da autorizacão dada a
renegociaçâo dos créditos rurais, é autorizada tambérn a alienaçao, a cessão,
a permuta e o oferecimento em dacào em pagamento de bens imóveis,
direitos e créditos remanescentes do processo de extincao da MinasCaixa,
tanto da carteira habitacional quanto bancária, em cobrança administrativa ou
extrajudicial. No caso da MinasCaixa, a patrimônio remanescente é
constituido, em sua maioria, de imóveis habitacionais havidos por adjudicacão
ou arrematacao, direitos e créditos de várias origens, inclusive de transaçôes
realizadas ao tempo em que a entidade operava no mercado.

Vale ressaltar que o projeto apresenta normas claras para as
renegociaçôes, definindo prazos, indice de correção, garantias oferecidas,
percentual de deságio, entre outras, a fim de garantir os interesses do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçáo do Projeto de Lei no 279/99

no 2° turno,na forma do Substitutivo no 1 ao vencido no 10 turno, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N O 1
Autoriza a alienaçao de bens e direitos e a renegociação de créditos da

extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e dá outras
providéncias.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a alienar, ceder, renegociar,

permutar e oferecer em dação em pagarnento Os bens imóveis, as diretos e
as créditos remanescentes do processo de extinção da Caixa Econômica do
Estado de Minas Gerais - MinasCaixa -, ajuizados ou não, observado a
seg u i nte:

- a venda, permuta ou dação em pagamento ou transferência a qualquer
titulo de bens imóveis constantes no anexo desta lei, excetuados as casos
previstos em lei, sera precedida de avaliacão e licitação;

- no caso da venda de bem imóvel, excluido o valor da entrada, em
montante nunca inferior a 20% (vinte por cento) do valor da proposta a ser
pago no ato da assinatura do contrato, a liquidacão do saldo contratual
poderá ser efetuada em parcelas, ate o limite e nas condiçôes estabelecidas
nesta lei-,

Ill - 0 edital de licitação poderá prever caucão para garantia de manutencãO
da proposta, calculada sabre o valor da avaliaçao, bem coma estabelecer
condiçöes para sua devolução;

IV - a adquirente receberá o imóvel no estado e nas condiçôes em que se
encontrar, correndo par sua conta as tributos acaso devidos;

V - no caso de a comprador optar pelo pagamento parcelado, fica a Estado
autorizado a negociar e renegociar Os créditos decorrentes do parcelamento,
nos termas desta lei, caso em que o imóvel sera dada pelo comprador em
garantia hipotecária;

VI - a Iiberaçãa da garantia hipotecária de que trata a inciso anterior fica
condicionada ao pagamento integral do valor constante no contrato e aos
acréscimos legais decorrentes;

VII - a permuta e a daçãa em pagamenta terão par objetivo prioritario
atender aos interesses do Estado no caso de quitacãa de divida cam
fornecedores e prestadores de serviços, assim coma na aquisicão de imóveis
acupados pelo Estado, visando a reducão de despesas corn aluguel e outros
custeios, atendidas as formalidades legais.

Art. 20 - A cessâa, a tItulo oneroso, a negociacãa e a renegOCiacâo de
direitos e créditos ativos das carteiras habitacianal, bancária e rural, em
cobrança administrativa ou extrajudicial, deveräo ser efetuadas nos termos
desta lei, mediante atualização e, quando for a caso, de prévia avaliação e
Iicitaçao, observado, ainda, a seguinte:

- a Poder Executivo fica autorizado a conceder parcelamento dos valores
relativos a direitas e créditos ate a limite e nas condiçöes estabelecidas nesta
lei, desde que as beneficiarios ofereçam uma entrada de valor não inferior a

T9,
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10% (dez por cento) do valor da proposta ou do contrato;

II - Os honorários advocaticios não incidirão sobre as créditos em cobrança
administrativa.

Art. 30 - A cesso, a negociaçäo e a renegociação de créditos ajuizados.
cujos processos estejam em andamento, sujeitam-se ao atendirnento das
seguintes condiçoes:

- oferecimento, pelo devedor ou cessionário, de uma entrada não inferior a
10% (dez por cento) do montante do crédito, atualizado na data da
celebraço do acordo, obedecidos as termos originalmente pactuados e
critérios estabelecidos nesta lei;

II - na auséncia de norma especifica, prevista em instrurnento próprio, a
atualizaçao do crédito sera feita corn base no INPO, acrescido de juras de
12% a.a. (doze par cento ao ano), ou outro indice que vier a substitu 1-la.

Parágrafo Unica - Para efeito deste artigo, incurnbe a Procuradoria-Geral do
Estado:

- submeter a acordo a autoridade incumbida de firm6-lo em norne do
Estado e providenciar a sua homo!ogação perante ojuizo competente;

II - pravidenciar a baixa do processo, no caso de novacão da divida ou
extinçao da obrigaçao;

Ill - exigir a pagamento de taxas, emolumentos e custas judiciais e dos
honorários acaso devidos.

Art. 4 0 - No caso de parcelarnento da obrigaçäo, que venha a se constituir
em navaçao, a cessáo, a negociaçào e a renegociação ficam condicionadas
ao oferecirnento de garantia real ou fidejussória, ate a limite do saldo devedor.

Parágrafo 6nico - A garantia fidejussória a que se refere este artigo paderá
ser constituIda por meio de titulos da dIvida püblica estadual ou federal,
tornados pelo seu valor de cotação no mercado mediante certificaçâo ernitida
pela autoridade competente ou par meio de informativos especializados
oficiais, ou por flança bancária, a criteria da Secretaria de Estado da Fazenda
ou da Frocuradoria-Geral do Estado, conforme o caso.

Art. 5 0 - Para efeito de alienaçao, cessão, negaciaçäo e renegociaçâo de
que trata esta lei, serão observadas. ainda, as seguintes regras:

I - em igualcade de condiçoes corn o comprador ou cessionário, a ocupante
do imável ou a devedor terá preferéncia na aquisição do imóvel ou na
renegociaçâo ou Iiquidação do crédito;

II - a Estado sera responsável perante a cessionário pela existéncia do
crédito, mas náo pela situaçao econômico-financeira e solvéncia do devedor;

Ill - em se tratando de créditos reals sabre bens imóveis, corn garantia
hipotecaria, sem prejuIzo do disposto no art. 8 0 desta lei, a cessão au
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renegociação não poderá ser feita par valor inferior ao de mercado au de
aval iação.

Art. 6° - Considera-se valor de mercado, para as fins desta lei, a valor rnédio
obtido em pesquisa realizada em entidades especiatizadas na
comercializacão do bern ou do crédito.

§ 1 1 - Caso haja divergéncia entre a valor de mercado e a da avaliaçào,
tomar-se-á par base a maior deles.

§ 20 - Nào havendo licitante, as imóveis e os direitas e créditos poderão ser
renegociados corn seus acupantes au devedores, desde que as valares
sejam atualizadas nos termas desta lei.

Art. 7° - Para as efeitos desta lei, fica a Estado autorizado a conceder
parcelamenta do saldo devedor ate a limite de sessenta meses, em parcelas
mensais. trimestrais ou semestrais, respeitadas as caracteristicas de cada
crédita e atendidas as demais condiçöes estabelecidas nesta lei e, quando for
a casa, cumulativamente, as do edital, abservado, ainda, a seguinte:

- a saldo devedor sera corrigida, mensalmente, medante a aplicacao do
dispasto no inciso lb do art. 3 0 desta el;

II - a atraso no pagamenta de qualquer parcela, par prazo superior a trinta
dias, implica a vencimento automático das parcelas vincendas, podenda a
crédito ser executado au a imóvel retomada independentemente de pré-aviso
au notificacào judicial ou extrajudicial;

Ill - na hipOtese de acarda judicial ou renegociacãa administrativa, sem
oferecimento de novas garantias, sua aceitacão pela Estado não implica
novaçao do crédita, cujo processo de cabranca, no caso de descumprimento
do contrata, terá prosseguimenta normal, pracedendo-se a sua execuçâo
pelos valores originalmente pactuados, inclusive as garantias, se houver;

IV - a contrato firmado nos termas desta lei deverá estabelecer multa pelo
seu descumprimento, coma penalidade acessória;

V - em nenhuma hipótese a parcela terá valor inferior a doze, trinta e seis
ou setenta e duas Unidades Padrào de Capital - UPCs - au ao indice que vier
a substituI-lo, no caso do pagamento ser mensal, trimestral ou semestral,
respectivamente.

Art. 8° - Os direitos e créditos serãa atualizados quando ocorrer a cessãa,
negociação, renegaciacão au alienacaa, em conformidade cam as termos
originalmente pactuados ou outros previstas nesta lei, podendo seus valores
se, recebidos cam reduçaa do salda devedor, nos percentuais a seguir
determinados, a serem aplicados sabre a montante do crédito atualizado:

I - 40% (quarenta par cento) para pagamenta a vista:
11 - 35% (trinta e cinco par cento) para pagamento em seis parcelas;
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Ill - 30% (trinta por cento) para pagamento em doze parcelas:
IV - 25% (vinte e cinco por cento) para pagarnento em vinte e quatro

parcelas;
V - 20% (vinte por cento) para pagarnento em trinta e seis parcelas.
Art. 90 Para os efeitos do artigo anterior, sern prejuizo da aplicaço de

outros dispositivos previstos nesta lei, os direitos e créditos serâo atualizados
da seguinte forma:

I - Os saldos devedores em conta corrente da carteira bancária, existentes
na data da liqüidaçao extrajudicial, terâo seus valores atualizados corn base
no INFO, acrescidos dejuros de 12% a. a. (doze por cento ao ano);

II - os saldos devedores de empréstimos garantidos por notas promissórias
serão atualizados. a partir da data de vencimento das notas, corn base no
INFO, acrescidos de juros de 12% a. a.(doze por cento ao ano);

III - os demais saldos devedores, originários de quaisquer outras carteiras,
serào atualizados, a partir da data da extinção da autarquia, corn base no
INFO.

Art. 10 - A realizaçáo de Iicitaçao para apurar a meihor proposta, de valor
gual ou superior ao da avaliação ou ao de rnercado, sujeitar-se-á as normas
da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n° 9.444, de 25 de
novembro de 1987.

Art. 11 - Fica o Estado isento do pagamento de taxas, custas e
ernolurnentos incidentes sobre registro ou averbação de qualquer docurnento
relativo a direitos, créditos e irnóveis pertencentes a extinta MinasCaixa,
relativarnente as transaçoes em que o onus for de sua responsabilidade, bern
como nos casos a que se refere o art. 13 desta lei.

Art. 12 - Ficarn extintos os créditos, ajuizados ou nao, de valores inferiores
a R$ 1 .000,00 (mil reals), atualizados na data da publicaçao desta lei.

Art. 13 - Fica o Estado autorizado a conceder a posse e a propriedade,
mediante terrno a ser inscrito no registro ptiblico competente, de imbvel de
que trata o inciso I do art. 10 desta lei, existente ou edificado em conjunto
habitado por populaçao de baixa renda, atestado por laudo técnico, desde
que seu ocupante comprove preencher, cumulativamente, os seguintes
requisitos:

I - renda familiar equivalente a urn salário rnInimo, para familia corn mais de
seis pessoas;

II - em se tratando de casa, o terreno deverá ter area inferior a 200m2
(duzentos metros quadrados), e a edificaçáo nào pode ultrapassar 50m2
(cinqUenta metros quadrados).

§ 10 - Fica exciuldo da exigéncia do inciso I o ocupante ou adquirente
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portador de deficiência fisica cornprovada por laudo de instituig5o ptiblica ou
credenciada pelo Sistema Unico de Saüde - SUS -: no âmbito do Estado de
Minas Gerais.

§ 2° - Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, deverá ser
cornprovado, preliminarmente, que o ocupante ou seus herdeiros legais estão
de posse do imóvel pelo prazo de dez anos.

§ 3° - Fica vedada a concessão do benefIcio de que trata este artigo quando
ficar comprovado que o titular do direito é proprietário ou prornissário
cornprador de outro imOvel urbano ou rural, situado no Estado.

§ 40 - 0 oficial de registro piLiblico, ao Iavrar o registro em nome do
beneficiário, nele deverá consignar que o irnOvel não poderé ser vendido ou
cedido a terceiros pelo prazo de cinco anos.

§ 50 - 0 prazo previsto no parágrafo anterior nâo se aplica no caso de
falecirnento do titular do imóvel e transferéncia deste para os herdeiros,
rnantidas as condiçöes previstas nesta lei.

Art. 14 - As transaçöes autorizadas por esta lei deverão ser formalizadas
por meio de instrumento firmado pelo Governador do Estado, ou por
autoridade corn poderes P01 ele delegados, pelo comprador ou cessionário ou
acordante, ou pelo respectivo representante legal, e por duas testemunhas.

Art. 15 - 0 disposto nesta lei aplica-se, no que couber, a imOvel
remanescente do processo de extinçâo da MinasCaixa, não incluldo no anexo
desta lei, que vier a ser identificado, a créditos a serem recuperados ou a
imóveis recebidos ern daçao em pagamento.

Art. 16 - Ern casos omissos ou excepcionais em que não for possIvel
atender aos preceitos desta lei e no interesse do Estado, as condiçaes de
negociaçâo, renegociacáo, cessão, permuta e alienaçào, inclusive dos
percentuais de desconto e prazo de financiamento previstos nesta lei,
poderão ser alteradas por urn conselho composto de Secretários de Estado e
do Procurador-Geral, designados pelo Governador do Estado, mediante
resoluçao.

Art. 17 - Fica o Foder Executivo autorizado a regulamentar esta lei e a
delegar competéncia para o cumprimento de suas disposicöes.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 19 - Revogam-se as disposicOes em contrário.

ANEXO I
* - 0 quadro referente ao ANEXO I foi publicado na ediçáo do "Diário do

Legislativo" de 24.11.99.
Sala das OomissOes, 23 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Miguel Martini -
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Rêmolo Aloise.

Redaçäo do Vencido no 1 0 Turno
Projeto de Lei n° 279/99

Autoriza a Estado a negociar e renegociar dividas oriundas deoperaçôes de
crédita realizadas junto a instituiçöes financeirasoficiais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica a Estado de Minas Gerais autorizada a negociar e renegociar

corn as devedores as dividas, ajuizadas ou não, contraidas mediante
operaçôes de créditos cantratadas junta as instituiçöes financeiras oficiais,
liquidadas ou privatizadas.

Parágrafo ünico - Poderão ser objeto de negociaçãa ou renegaciação
apenas as débitos de que trata este artigo, ariundos de carteiras transferidas
para a controle do Estado em razão ca Iiquidaçao ou privatizaçao da
instituição financeira.

Art. 20 - A negociaçao de que trata esta lei implicará a avaliaçao dos juras
cabrados, dos critérios e do Indice utilizados para correçaa rnonetária, prazos
de pagarnenta e outros fatores que onerem as devedores.

Art. 3c- Enquanto durar a negaciação, paderá a Estado suspender as acôes
já ajuizadas, bern coma excluir dos bancos de dados as restriçöes cadastrais
ali anotadas relativas ao devedor e aos coobrigados.

Art. 40 - Esta lei sera regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de trinta
dias contados ca sua publicação.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçào.
Art. 61 - Revogam-se as disposiçoes em cantrário.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR
N O 18/99

Corn issão de Redaçao
O Projeto de Lei Camplementar n° 18/99, de autoria ca Mesa da

Assernbléia. que extingue a Fundo de Previdência Complementar do Servidor
da Secretaria da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
PRELEGIS -, foi aprovado no 2° turno na forma do Substitutivo n o 1 ao
vencido no 10 turno.

Vem 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 par se dar a proposiçáo a seguinte redaçao final,
que está de acardo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 18/99
Extingue a Fundo de Previdéricia Complernentar do Servidor da Secretaria
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da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - PRELEGIS - e dá
outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica extinto o Fundo de Previdéncia Complementar do Servidor da

Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - PRELEGIS
-, criado pela Deliberacão da Mesa n° 287, de 28 de novembro de 1984, e
regido pela Lei n° 11.263. de 29 de outubro de 1993, mantidos, na forma da
legislacão citada, os beneficios vigentes na data de entrada em vigor desta
lei, bern corno aqueles requeridos pelos beneficiáriOs de contribuintes
falecidos ate a data de extinção do PRELEGIS, e assegurado a Assembléia
Legislativa, aos contribuintes e aos ex-contribuinteS nos termos do art. 6 0 , o
rateto do saldo dos recursos patrirnoniais do PRELEGIS excedente a reserva
prevista no art. 40 desta lei.

Parágrafo anico - Considera-se ex-contribuinte, para as efeitos desta lei, a
ex-servidor, o servidor ativo ou inativo que se tenha desligado do PRELEGIS
e não tenha obtido a devolucão de sua contribuicão, bern como o servidor
contribuinte falecido que não tenha beneficiáriO que percebeu ou perceba
beneficios do PRELEGIS.

Art. 20 - 0 liquidante do PRELEGIS sera nomeado pela Mesa da
Assembléia Legislativa.

§ 1 1 - A Mesa da Assernbléia Legislativa constituirá comissão integrada por
quatro Deputados, indicados paritariarnente pela Lideranca ca Ma;oria e pela
Liderança da Minoria, para acompanhar o processo de liquidacáo do
PRELEGIS.

§ 20 - A liqucdação do PRELEGIS terá inIcio no primeiro dia Citil após a
extinção do Fundo e será realizada no prazo de cento e vinte dias contado da
data de publicacào desta lei, prorrogável por noventa dias mediante
solicitaçao fundamentada do liquidante, aprovada pela Mesa da Assembléia.

Art. 30 - Compete ao liquidante:
I - administrar a patrirnônio oriundo do PRELEGIS, aplicando seus recursos

financeiros em instituicôes financeiras oficiais federais;
II - prornover o levantamento do montante das contribuicôes recoihidas ao

PRELEGIS pelos contribuinteS e pelos ex-contribuintes, individualmente, e
pela Assembléia Legislativa, desde a criação do Fundo ate a data de entrada
em vigor desta lei-,

Ill - realizar a transferência de recursos de que trata a art. 40;

IV - promover a transferéncia patrimonial de que trata a art. 51;

V - promover a rateio, na forma do art. 6°, em prazo nãa superior a sessenta
dias contado da data da extinção do PRELEGIS, tendo par base de cálculo Os
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valores recoihidos pelos contribuintes, pelos ex-contribuintes e pela
Assembléia Legislativa ao Fundo, conforme definido em cálculo atuarial;

VI - recolher ao Tesouro Estadual, a conta da Assernbléia Legislativa, Os
saldos bancários remanescentes.

§ 1° - A ordenação de despesa na fase de liquidacao caberá ao Iiquidante,
em conjunto corn urn membro da Mesa da Assembléla, por ela designado.

§ 21 - A responsabilidade do liquidante cessará corn a aprovacão das
contas finals pela Mesa da Assembléia, que terá o prazo de trinta dias
contado de seu recebimento, para faze-b.

Art. 40 - 0 pagamento dos benefIcios a que se refere o art. 10 passa a ser
de responsabilidade do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de
Minas Gerais - IPLEMG -, que assumirá todos Os direitos e obrigaçöes deles
decorrentes, procedendo-se as adequacöes necessárias no regulamento
dessa autarquia.

§ 1 0 - Passam a integrar o patrimônio do IPLEMG, para cumprimento do
disposto no "caput" deste artigo, recursos provenientes do patrimônio do
PRELEGIS, definidos mediante cálcubo atuarial aprovado pela Mesa da
Assembléia, que constituirão reserva técnica para pagamento de beneficios
concedidos e a conceder.

§ 20 - A reserva técnica mencionada no § 1 0 deste artigo sera calculada
corn base nos valores previstos de despesas a realizar corn a manutencão
dos beneficios concedidos e a conceder pelo PRELEGIS ate a data de
extinçao dos beneficios.

Art. 50 - o IPLEMG receberá, como parte da reserva técnica de que trata 0

§ 1 1 do art. 4°, pelo valor de mercado, definido mediante avaliacào prévia, os
lotes 3 e 4 da Quadra 11-A da 12 a Seçào Urbana de Belo Horizonte, situados
na Rua Matias Cardoso, na esquina corn a Rua Araguari, no Bairro Santo
Agostinho.

Art. 60 - Observado o disposto no art. 1° desta lei, o saido rernanescente
dos recursos patrimoniais do PRELEGIS, descontada a parcela para
constituicao da reserva de que trata o art. 4 0 , será rateado entre Os
contribuintes, os ex-contribuintes e a Assembléla Legislativa, garantindo-se
aos contribuintes e aos ex-contribuintes o rateio desse saldo ate o limite corn
que cada urn contribuiu efetivamente ao PRELEGIS, monetariamente
atualizado, e a Assembléia Legislativa o restante.

§ 1° - Para fins do rateio de que trata o "caput" deste artigo e da definição
da contribuicão individual monetariamente atualizada de cada contribuinte,
serão calcubados:

I - a soma das contribuiçöes recoihidas ao PRELEGIS, individualmente,
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pebos contribuintes participantes e pela Assembléia LegsIativa, desde a data
da criacão do Fundo ate 30 de abril de 1999, atualizadas monetariamente ate
a data de entrada em vigor desta lei, mês a mês, pela var'ação do Indice
Geral de Precos - Disponibilidade Interna - IGP - DI -, divulgado pela
Fundaçäo GetCilio Vargas;

II - a soma das contribuiçães efetuadas pebo servidor no periodo de 1 1 de
maio de 1999 ate a data de entrada em vigor desta lei, acrescidas dos
respectivos rendimentos obtidos nesse periodo;

III - o somatório individual dos valores apurados nos termos dos incisos I e
II deste parágrafo, para fins de fixaçao do limite de participacão de cada
contribuinte e ex-contribuinte no rateio do saldo remanescente de que trata o
"caput" deste artigo.

§ 2° - Não terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo aqueles
que tenham recebido ou estejam recebendo beneficios do PRELEGIS.

§ 3° - Ficam excluldos da vedação de que trata o § 2 0 deste artigo aqueles
que acumulam a condição de contribuinte em nome próprio corn a de
beneficiário de terceiro, no que se refere a sua contribuiçáo em nome próprio.

Art. 70 - A parcela de recursos que couber a Assembléia Legislativa no
rateio de que trata o art. 6 0 desta lei terá a seguinte distribuiçäo:

I - 58% (cinqüenta e oito por cento) dos recursos serão recolhidos ao
Tesouro Estadual, para serem aplicados em programas de governo
constantes nos pianos governarnentais, relacionados corn obras, instaiacöes
e equiparnentos, e no atendimento das propostas de natureza orçamentária
priorizadas no orçamento participativo, definidos do orçamento do Estado;

II - 32% (trinta e dois por cento) dos recursos serao destinados a obtencão
do equilibrio atuarial da autarquia a que se refere o art. 4 0 desta el;

III - 10% (dez por cento) dos recursos serão destinados a conta da
Assembléia Legislativa.

§ 10 - Os recursos de que trata o inciso I do "caput" deste artigo serâo
depositados em conta especifica, institulda para a finalidade descrita nesse
inciso.

§ 2° - Para o cáicuio da distribuiçäo de que trata este artigo, não serão
computados os recursos correspondentes ao débito da Assembléia
Legislativa corn o PRELEGIS relativo as contribuicôes patroflais referente ao
exercicio de 1999, que terão a mesma destinação definida no inciso III deste
artigo.

Art. 8° - Contjnuarâo a ser descontados dos beneficios mantidos na forma
do art. 1 0 desta lei os percentuais de que trata a alinea 'a' do inciso I do art.
90 da Deliberaçäo da Mesa n° 287, de 28 de novembro de 1984, observada a
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norma de atualizacão de valores prevista no art. 8° da Lei no 11.363, de 29 de
dezembro de 1993.

Art. 9° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao
PRELEGIS - "em 'qurdaçäo" - para ultimar Os procedimentos de que trata
esta lei, ate o lirnite de 110% (cento e dez por cento) do valor total do ativo
constante no balancete mensal do PRELEGIS referente ao més de outubro
do exercIcio fmnanceiro de 1999.

Art. 10 - Fica o Foder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar a
Assembléia Legislativa, ate o limite de 20% (vinte por cento) do valor total do
ativo constante no balancete mensal do PRELEGIS referente ao més de
outubro do exercicio financeiro de 1999.

Art. 11 - A Mesa da Assembléia Legislativa adotará as providéncias
necessárias a aplicaçao desta lei

Art. 12 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicaçao,
cessando na mesma data, para os servidores ativos e inativos e para a
Assembléia Legislativa, a obrigaçao de contribuir para o PRELEGIS e
encerrando-se o mandato da Diretoria, do Conseiho Deliberativo e Fiscal e do
órgão co-gestor do Fundo.

Art. 13 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissôes, 23 de novembro de 1999.
Elmo Braz. Presidente - Maria Olivia, relatora - Djalrna Diniz - Marco Regis.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 13 A 19 AO PROJETO DE LEI NO

418/99
Comissão de Administracao PUblica

Relatário
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em epigrafe

altera o piano de carreiras dos servidores efetivos do Poder Judiciário e dá
outras providêncjas.

Preliminarmente a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
jundicidade. pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria corn as
Ernendas n os 1 a 6, que apresentou.

No rnérito, a Comissão de Administraçao PUblica emitiu parecer pela
aprovaçao da proposiçao corn as Emendas n o

s 1 a 4 e 6 e pela rejeiçao da
Emenda n o 5 e apresentou as Emendas n o

s 7 a 10.
Por seu turno, a Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária

emitiu parecer pela rejeição das Emendas n o
s 2, 4, 5 1 8 e 9 e pela aprovação

da matéria corn as Emendas n o
s 3 e 6, da Comissão de Constituiçao e

Justiça, corn as Emendas n o
s 1, na forma da Subemenda no 1, 7 e 9, da

Comissao de Admininstraçao PUblica, na forma das respectivas subemendas
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que receberarn o no 1, e corn as Ernendas n

o
s 11 e 12, que apresenta.

Incluido na ordem do dia para discussão e votação em Plenário no 1 1 turno,
ao projeto foram apresentadas as Emendas n

o s 13 a 19, as quais foram
encaminhadas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
§ 2°, do Regirnento Interno.

Fundarnentacao
A Emenda no 13 visa a acrescentar dispositivo a proposicão, assegurando

ao servidor que estiver licenciado para concorrer a mandato eletivo o cômputo
deste periodo para o desenvolvimento na carreira.

0 sistema de carreira, de acordo corn a reforma administrativa introduzida
por meio da Emenda a Constituição n o 19, deve se pautar pelo principlo da
eficiência, o qual impöe a todo agente pOblico o dever de realizar suas
atribuiçoes corn presteza, perfeição e rendirnento funcional. Prestando urn
serviço satisfatório, o servidor sera avaliado positivarnente e poderá ser
promovido na carreira. For outro lado, näo ha como avaliar urn servidor
licenciado do serviço para fins de desenvolvimento na carreira. A medida
proposta contraria, pois, as diretrizes constitucionais estabelecidas para todos
os entes federados no tocante aos seus servidores. Sornos, portanto, pela
sua rejeiçäo.

A Emenda no 14 também objetiva acrescentar dispositivo a proposição,
concedendo uma gratificacão de 20% sobre a rernuneração do servidor que
permanecer em atividade, apôs ter completado o tempo necessario a
aposentadoria voluntária. Não obstante a sua relevante intencão, deixamos
de acolher essa emenda, porque, em nosso entender, tal medida requer uma
avaliaçao de todo o quadro de servidores ativos da instituiçào, tendo em vista
que a proposicào determina a transformacào e a extinçao de cargos corn a
vacancia.

Ademais, cumpre-nos ressaltar que a Emenda a Constituição no 20/98, que
modifica o sistema de previdéncia social, estabelece normas de transição e
da outras providéncias, isentou da contribuição previdenciária o servidor
pOblico que tenha atendido as exigéncias para aposentadoria integral e opte
por permanecer em atividade ate o cumprimento do disposto no art. 40, § 111,

inciso Ill, letra "a", da Constituiçao Federal.
A luz de preceitos constitucionais, também deixamos de acolher a Emenda

no 15, por permitir a nomeacão de servidor püblico aprovado em concurso
pablico para cargo de nivel de escolaridade diferente do seu nIvel escolar,
quando no exercIcio da funcao por rnais de cinco anos. A propósito, 0

Supremo Tribunal Federal, já decidiu, reiteradarnente, que é inconstitucional
norma legal de aproveitamento em cargo inicial de urna carreira de servidores

LA
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providos em cargos que não a integram.

A Emenda no 16, que atribui pontuaçao para a graduaçâo e a pós-
graduaçao para as cargos de Técnico de Apoio Judicial I a IV, nao será
acolhida porque visa a beneficiar uma determinada categoria de servidores,
em detrimento de outras, apresentando-se o desenvolvimenta na carreira
estabelecido nos termos da proposição de forma equànime para todas as
categorias de servidores, não se justificando estabelecer privilégios para uma
determinada categoha.

Já a Emenda no 17 deverá ser acolhida, pals visa a tornar as tabelas e as
carreiras estabelecidas nos Anexos I a X tecnicamente mais adequadas ao
desenvolvimento funcional dos servidores, corn a preservação das atuais
remuneraçöes.

Na esteira desse entendimento, impöe-se a aprovaço da Emenda no 18,
que modifica a correlação dos padröes de vencimento.

Finalmente, acolhemas ainda a Emenda n o 19, que suprime o art. 8° e seus
parágrafas, a fim de que perrnaneça a disposto no art. 24 da Lei no 10.856, de
5/8/92, por considerarmos mais razoável a forma nele estabelecida para o
Irmite da remuneraçao dos servidores do Poder Judiciário.

Apresentamas ao final a Subernenda n 1 1 a Emenda no 6, visando tao-
somente a uma correção técnica, uma vez que faltou em seu texto a
expressão "caput", ac , se referir ao art. 50, indispensável a manutençao dos
seus parágrafos no texto da proposição.

Pelas razães expostas, apresentamos a seguinte conclusao.
Conciusão

Opinamos pela aprovaçào das Emendas n o
s 17 a 19 e pela rejeiçào das

Emendas n
o
s 13 a 16 e apresentamos a seguir a Subemenda no 1 a Emenda

no 6:
SUBMENDA N O 1 A EMENDA N o 6

"D6-se ao "caput" do art. 5 11 a seguinte redação:
'Art. 5° - A tabela de vencimentos dos servidores ativos e inativos dos

Quadros de Pessoal do Poder Judiciário do Estado é composta dos padrôes
escalonados verticalmente Segundo as indices constantes no Anexo X desta
lei, assegurado aos aposentados no final de carreira da respectiva classe, a
padrao final carrespandente a nova sistemática, aplicando-se a
praporcionalidade aos demais inativos, observado a disposto nos § 1 0 e 2°
do art. 8° desta el."

Sala das Camissöes, 23 de novembro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Agostinho

Patrüs - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva.
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PARECER SOBRE A EMENDA N o 3 AC PROJETO DE LEI N o 424/99

Comissâo de Administracãa Püblica
Reiatório

De autaria do Procurador-Geral de Justica do Estado. a Prajeto de Lei no
424/99 altera a Piano de Carreira do Servidor do Ministéria Pi:iblica e dá
outras providéncias.

A proposicão fol submetida ao exame preliminar da Comissãa de
Constituicãa e Justica, que concluiu par sua juridicidade, canstitucionalidade e
legalidade corn as Emendas n

o
s 1 e 2.

Pasteriarmente. a prajeto fai distribuido a Comrssão de Administracão
Püblica, que emitiu parecer favarável a matéria corn as Emendas n

o
s le 2, da

Comissão de Constituicãa e Justiça.
For ocasiãa da discussãa em 1 0 turna, foi apresentada a Emenda no 3 ao

prajeta, cabenda a esta Comissão examiná-la, nos termas do disposta no § 20
do art. 188 do Regimenta Interno.

Fundamentacãa
o Prajeta de Lei no 424/99 tern par abjetivo promover a adequacão da Lei no

11.181, de 1993, que dispöe sabre a Piano de Carreira dos Servidares do
Ministéria Püblica do Estado, a Emenda a Constrtuição no 19, bern coma as
decisôes do Supremo Tribunal Federal relativas as Açoes Diretas de
Incanstitucionalidade n

o
s 231-7 e 245-7.

A praposicão visa, ainda, a dar cumprimento a Lei n o 12.993, de 1998, que
dispôe sabre a revisão dos pianos de carreira dos servidores dos Poderes
Legislativa, Executiva e Judiciário, do Tribunal de Cantas e do Ministéria
PUblico. Corn efeito, a art. 10 desse diploma legal determina que a revrsão
seja realizada mediante lei especifica.

For ocasião da discussao da matéria em 1 11 turna, foi apresentada a
Emenda n° 3, cujos termas sao as seguintes:

"Art. 13- As despesas necessárias a execuçãa desta lei carreräo par conta
dos créditos orçamentárias consignados ao Ministéria PCiblica do Estado".

E de ressaitar que a ernenda de que ora se cogita nãa traz nenhuma
inovaçao de conteiido aa projeto, porquanta a art. 13 da prapasicao, em sua
redaçâa original, já continha disposicao nesse sentida. Trata-se tao-somente
de alteraçäo que se restringe a forma do dispasitiva, buscanda afeicoá-lo a
boa técnica legislativa, a que é feito mediante modificacão de cunho
redacianal, que preserva a sentido original do art. 13.

For se tratar de emenda voltada para a aprimoramenta técnico do projeto,
somos favoráveis a sua aprovacãa.

Conciusâo
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Em face do exposto, somos pela aprovaçao da Emenda n° 3 ao Projeto de

Lei n° 424/99.
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Rafael

- Agostinho Patrüs - Dalmo Ribeiro Silva.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 1999

ATAS

ATA DA 96° REUNIAO ORDINARIA, EM 23/11/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga, Dalmo Ribeiro

Silva e Rêmolo Aloise
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1' Fase (Expediente): Ata -

Correspondéncia: Mensagern n° 64/99 (encaminha o Veto Parcial a
Proposicao de Lei n° 14.212), do Governador do Estado; OfIcios e telegrarna -
2' Fase (Grande Expediente): Apresentaçào de Proposiçôes: Proposta de
Emenda a Constituicão n° 28/99 - Projetos de Lei n°s 692 a 696/99 -
Requerimentos n°s 916 a 934/99 - Requerirnentos da Comissào Especial da
Mercedes-Benz e dos Deputados Durval Angelo e outros, Dalmo Ribeiro Silva
(2) e Marcelo Gonçalves - Comunicaçães: Comunicaçôes da Comissão de
Adrninistraçâo Piiblica e do Deputado Wanderley Avila - lnterrupcão e
reabertura dos trabalhos ordinários - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Márcio Cunha - 2 Parte (Ordem do Dia): i a Fase: Abertura de
lnscriçöes - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de ComunicacOes -
Despacho de Requerimentos: Requerirnentos dos Deputados Dalmo Ribeiro
Silva (2) e Marcelo Gonçalves; deferirnento - Requerimento do Deputado
Durval Angelo e outros; deferimento - Votação de Requerimentos: -
Requerirnento da Cornisso Especial da Mercedes-Benz; aprovagão -
Fase: Discussão e Votação de Proposicöes: Requerimento do Deputado
Alberto Bejani; aprovado - Requerimento do Deputado Durval Angelo;
discurso do Deputado Durval Angelo: aprovacão - Inexistência de "quorum'
qualificado para apreciação das propostas de emenda a Constituição -
Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 40/99; discursos dos Deputados
Doutor Viana, Marco Regis, Sebastião Navarro Vieira, Elaine Matozinhos,
Maria Tereza Lara, José Braga, Dalmo Ribeiro Silva, Hely TarqüInio, Cristiano
Canédo, Antonio Carlos Andrada, Carlos Pirnenta, Bené Guedes, Antonio
Andrade, João Paulo, Adelmo Carneiro Leão, Márcio Kangussu, Alberto
Bejani, Luiz Tadeu Leite, Fábio Avelar, Durval Angelo, Dimas Rodrigues e
Amilcar Martins; votacao do Substitutivo n o 1. salvo emendas; rejeiçOo;
votaçOo do projeto, salvo emendas; aprovacão; votação das Emendas n°s 1 e
3; aprovacão; declaraçöes de voto - Votaçäo, em 10 turno, do Projeto de Lei
n° 301/99; aprovacão corn a Emenda n o i - Discussão, em 1 0 turno, do
Projeto de Lei n° 479/99; discurso do Deputado Alberto Bejani; apresentacáo
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das Emendas n°s 2 e 3; encerramento da discussâo; encaminhamento do
projeto corn as emendas a Comissäo de Administraçäo PCiblica - Discussão.
em 2 0 turno, do Projeto de Lei Complernentar n o 18/99; apresentação do
Substitutivo no 1; encerramento da discussão; votação do Substitutivo n o 1,
salvo emendas; aprovaçao; prejudicialidade das Emendas n°s 1 e 2;
declaraçôes de voto - Discussão, em 10 turno, da Proposta de Emenda a
Constituição no 12199: encerramento da discussao; inexisténcia de "quorum'
qualificado para votação de propostas de emenda a Constituicao - Discussào,
em turno ünico, do Projeto de Lei no 427/99; apresentacäo da Emenda n o 2;
encerramento da discussão; encaminharnento do projeto corn a emenda a
Comissão de Saüde - Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 111/99:
aprovação - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 207/99; emissão do
parecer pelo relator; encerramento da discussão: aprovaçao - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei no 258/99; aprovação - Discussão, em 1° turno, do
Projeto de Lei no 298/99; requerimento do Deputado Mauro Lobo; aprovação
do requerimento - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 597/99;
aprovação corn a Emend a no 1 - Discussao, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no
57/99; apresentaçao da Emenda n o 1; encerramento da discussão; votaçao
do projeto, salvo emenda; aprovaçáo na forma do vencido em 10 turno;
questão de ordem; leitura da Emenda no 1; aprovacao; prorrogaçâo da
reuniào; declaracoes de voto - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no
455/99: aprovaçâo - Discussào e Votacao de Pareceres de Redaçäo Final:
Discussão do Parecer de Redacäo Final do Projeto de Lei Complementar no
18/99; discurso do Deputado Marco Regis; encerramento da discussão:
aprovaçâo - Discussão dos Pareceres de Redaçâo Final dos Projetos de Lei
n

o
s 20, 64, 76, 84, 264, 274 e 405/99 e do Projeto de Lei Complementar no

4/99; aprovação - Requerimento do Deputado Hely Tarquinio; deferimento;
discurso do Deputado Ermano Batista - 3' Parte: Leitura de Comunicaçôes -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecern os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira

Adelino de Carvalho - Adeirno Carneiro Leâo - Agostinho PatrUs Agostinho
Silveira - Ailton Vilela - Alberto Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio -
Ambrósio Pinto - Arnilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada
- AntOnio Genaro - Antonio JCilio - AntOnio Roberto - Arlen Santiago - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael -
Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão - Eduardo
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Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Ermano Batista - FOblo Avelar - Hely TarquInio - Irani Barbosa - lvo José -
João Batista de Oliveira - João Leite - Joâo Paulo João Pinto Ribeiro - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Farta - Luiz
Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio Cunha - Márcio
Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza
Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor
George - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rémolo Aloise - Rogério Correia -
Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastiâo Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra. o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior. 1  Parte

1  Fase (Expediente)
Ata

- 0 Deputado Marcelo Gonçalves, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restricöes.

Correspondência
- 0 Deputado Carlos Pimenta, 1°-Secret6rio "ad hoc", Iê a seguinte

correspond éncia:
"MENSAGEM N`64/99*

Senhor Presidente,
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa, que, no uso de atribuição

que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado corn o artigo 70, inciso II,
da Constituiçâo do Estado, opus veto parcial a Proposico de Lei no 14.212,
que dá nova redaçOo ao art. 2° da Lei no 7.658, de 27 de dezembro de 1979,
que autoriza o Poder Executivo a instituir a Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS.

Para apreciacão dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-Ihe, em
anexo, as razöes do veto.

Atenciosamente.
tamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

RazOes do Veto
Ao considerar a proposição de Lei no 14.212 que dá nova redação ao art. 21

da Lei n o 7.658, de 27 de dezembro de 1979, que autoriza o Poder Executivo
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a instituir a Empresa Minera de Turismo - TURMINAS -, opus-Ihe veto parciai,
incidente sobre a nova redação do inciso II do referido dispositivo, fundado
em raz(5es de ordem constitucional e de interesse pUblico.

Responsavel pela geraçäo de emprego e renda em valores expressivos. 0
setor turistico merece ser gerido de forma pianejada para produzir beneficios
sociais, cuiturais, econômicos e ambientais.

A criação da Secretaria de Estado do Turismo - SETUR - vem fortalecer
essa atividade, tao rica em nosso Estado e ate entào reiegada a piano
inferior, cabendo ao mencionado órgão estabelecer os programas, projetos e
as diretrizes básicas, bern como a coordenaçao da atividade turistica no
Estado. Para tanto, a Lei no 13.341, de 28 de outubro de 1999, dispöe que
compete a SETUR a celebraçao de contratos, convénios, acordos, ajustes e
outros instrumentos corn entidades de direito püblico e privado, nacionais e
estrangeiras, para a realizaçao de seus objetivos.

A Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - ficará responsávei portanto,
pela operacionaiizaçao dos programas e projetos turIsticos pré-estabelecidos
pela Secretarra, de forma a evitar a superposição de funcoes entre o órgao e
a empresa.

No entanto, a nova redaçao do inciso II do art. 2 0 da Lei no 7.658, de 27 de
dezembro de 1979, dada pela Proposiçao em referéncia, conflita corn as
atribuiçoes da SETUR, pois a ceiebraçao de convênios especificos para
viabilizar no ãmbito das atribuiçoes delegadas ao Estado pelo órgão federal
do turismo é competéncia da Secretaria, de acordo corn interpretação
extensiva dada aos incisos III, IV e VI do art. 20 da Lei no 13.341, de 28 de
outubro de 1999.

A manutenção dessa competéncia no âmbito das atribuiçoes da TURMINAS
ensejaria conflitos de ordem funcional entre a empresa e a Secretaria, o due
poderá acarretar prejuizos para o setor turistico, decorrente de urn
planejamento mal formulado. 0 órgão e a empresa devem trabaihar juntos e
de forma ordenada para viabilizar a impiantaçao dos projetos turIsticos no
Estado de Minas Gerais.

Palácio da Liberdade, Belo Horizonte, 17 de novembro de 1999.
tamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais."

- A Corn issâo Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

OFICIOS
Do Sr. Manoel Ribeiro, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado do

Maranhão, encaminhando cápia da Resoluçao Legislativa no 354/99, dessa
Casa, que declara a perda do mandato do Deputado José Gerardo de Abreu.
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(- A Comissão de Administraçao Püblica.)
Do Sr. Sergio Leilis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,

encaminhando. em atencão a requerimento da Comissão de Justiça.
informaçöes relativas aos funcionários da extinta MinasCaixa. (- Anexe-se ao
Req uerimento no 357/99.)

Do Sr. Sérgio Lellis Santiago, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
informando, em atenção a requerirnento da Cornissão de Justica, o custo
anual da apiicaçäo das determinacöes do Projeto de Lei Complementar no
17/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar no 17/99.)

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Planejamento, agradecendo a
participação dos Deputados nas assembiéias regionais do Projeto
Construindo o Orçamento Participativo. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
581/99.)

Do Sr. Marcello Siqueira, Presidente da COPASA-MG, informando, em
atenção a requerimento do Deputado Arlen Santiago, due estão em
andamento, no MunicIpio de Matias Cardoso, obras relacionadas ao
abastecirnento de água. (- Anexe-se ao Requerimento no 652/99.)

Do Sr. Marcello Siqueira, Presidente da COPASA-MG, em atençao a
requerimento da Cornissào de Defesa do Consumidor, prestando informacôes
referentes a cobranca de multas de usuários inadimplentes e a flexibiiizaçâo
de datas para pagamento dos débitos. (- Anexe-se ao Requerimento no
746/99.)

Do Sr. Mario Márcio Magalhaes, Diretor de Operaçöes da Loteria do Estado
de Minas Gerais, informando, em atencao a requerimento da Comissao de
Direitos Humanos (impressao, nos bilhetes de loteria, de fotos e nomes de
pessoas desaparecidas no Estado), due a solicitacao so poderá ser atendida
a partir do ano 2000, uma vez que será necessária a criacão de novo "lay-
out". (- Anexe-se ao Requerimento no 720/99.)

Do Cel. PM Mauro LCicio Gontijo, Coma ndante-Geral da PMMG,
informando, em atençâo a requerimento da Bancada do PT, due a instituicão
nao pode se manifestar a respeito do assunto, uma vez due o pedido não
especifica fatos, mas aborda várias situaçöes de forma ampla e superficial. (-
Anexe-se ao Requerimento no 757/99.)

Do Sr. Homero Ferreira 0mhz. Superintendente de NegOcios da CEF,
comunicando alteração de objeto no contrato due menciona, em razão de
incoeréncia entre o instrumento legal original e o previsto no piano de
trabalho. (- A Comissão de Fiscalizaçao Financeira.)

Do Sr. Pio XI ProcOpio de Alvarenga, Administrador da Regional Norte da
Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, informando, em atençao a
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requerimento da Deputada Elaine Metozinhos (pavimentação e instalaçao de
rede pluvial nas ruas que menciona), que nao ha, no momento programaçâo
de obras para essas rues. por falta de verba. (- Anexe-se ao Requerimento n°
514/99.)

Da Sra. Carmen LUcia Miranda Silvera, Chefe da UCECON/DA. da
Funda(;ao Nacional de SaUde, encaminhendo documentaçao referente ao
termo aditivo ao convênio celebrado entre a instituição e a Prefeitura
Municipal de São Domingos do Prata. (- A Comissão de Fiscalizaçao
Financeira.)

Do Sr. Carlos Alberto Nunes Pinto, Subsecretário de Assuntos Especiais da
Secretaria de Segurança PUblica do Rio de Jeneiro, em etençâo a
requerimento do Deputado Edson Rezende, dando ciência dos esforços
empreendidos para apurar as circunstãncias que cercam a mode da
Presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Rio de Janeiro e de seu marido.
(- Anexe-se ao Requerimento no 755/99.)

Do Sr. Marcelo Leonardo, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil -
Seçao Mines Gerais, solicitando o empenho desta Case em que seja incluido
no orçarnento do Estado pare o próximo exercicio o pagamento de verba de
funçao especifica de 120% a que tern direito os Defensores PUblicos. (- A
Corn issao de Fiscalizaçao Financeire.)

Do Sr. José Eduardo Bandeira de Melo, Presidente da Associaçào
Brasileira da IndUstria Farmacéutica - ABIFARMA - , agradecendo o convite
pare participar de debate sobre as propagandas enganosas de medicamentos
genéricos. (- A Corn issão de SaUde.)

Da Sra. Teresinha Hannas, Presidente da Associaçao dos Servidores
Aposentados e Pensionistas Estatutários do INSS e Ex-INAMPS - ASAS -,
encaminhando matéria de autoria do Sr. Onias A. do Prado e pedindo apoio a
categoria dos funcionários aposentados da Previdéncia Social. (- A Comissão
do Trabalho.)

Do Sr. Carlos Augusto de Oliveira e outros, ex-funcionários da MinasCaixa,
solicitando o apoio da Case ao Projeto de Lei n o 40/99. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei no 40/99.)

Da Sra. Heleni de Mello Fonseca, Diretora de Negocios da TELEMAR, em
atenção a requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor prestando
esclarecimentos sobre a multa moratória cobrada por essa concessionária. (-
A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Luiz Eduardo Alves de Siqueira, Editor JurIdico da Editora Saraiva,
agradecendo o envio por esta Case de material referente a Constituição
Estadual.
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TELEGRAMA
Do Sr. Romeu Queiroz, Deputado Federal, justificando sue ausência na

eudiência pUblica da UNIMONTES. (- A Comissão Especial pare Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituição no 24/99.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentecão de Proposicöes

o Sr. Presidente - A Mesa pessa a receber proposicôes e a conceder a
palevra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Neste oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROPOSTA DE EMENDA A C0NsTITuIçA0 N° 28/99

Dá nova redação eo ad. 31, II, da Constituiçao do Estado de Mines Gerais.
A Assernbléia Legislative do Estado de Minas Gerais aprove:
Ad. 10 - Os dispositivos de Constituição do Estedo aqui dispostos passam a

vigorar corn a seguinte redação:
"Ad. 31 - 0 Estado essegurará ao servidor pUblico civil os direitos previstos

no ad. 70 , incisos IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII. XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII e XXX, da Constituição da RepUblice e os que, nos termos da lei, visem
a melhoria de sua condição social, a produtividede no servtço pUblico e a
protecão ao direito adquirido do servidor, especialmente:

II - férias-prêmio, corn duracão de 3 (trés) meses, adquiridas a cede
periodo de 5 (cinco) enos de efetivo exercicio no serviço pUblico do Estado de
Mines Gerais, admitida a sue conversão em espécie, page a titulo de
indenizaçao, quando da exoneração efetivada por qualquer motivo e em
qualquer categoria de servidor pUblico que detenha este direito ou da
aposentadoria, ou a contagem em dobro des não gozadas pare esse mesrno
fim e pare e percepcão de edicionais por tempo de servico;".

Ad. 20 - Este emenda a Constituição entre em vigor na data de sue
publicacao.

Sale des Reuniães, de novembro de 1999.
José Braga - Durvel Angelo - Paulo Piau - Amilcer Martins - Antonio Genaro

- Marcelo Gonçalves - Luiz Menezes - Eduardo Brandão - Carlos Pimenta -
Sebestião Navarro Vieire - Wanderley Avila - Sergento Rodrigues - Maria
José Haueisen - Antonio Andrade - Delmo Ribeiro Silva - Antonio JUlio -
Sebestião Costa - Agostinho Silveira - Olinto Godinho - Elbe Brandão - Márcio
Cunha - José Henrique - Paulo Pettersen - Arnbrósio Pinto - Antonio Roberto -
Rogério Correia - Luiz Tadeu Leite - Luiz Fernando Faria - Dimes Rodrigues -
Adelmo Carneiro Leão - Mauri Tories.

Justificaçao: Ume série de mudenças na Constituição, recentemente

rA
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adotadas, objehvaram adequar a adrninistração püblica aos novos parãmetros
advindos do fenârneno politico-juridico chamado por alguns de neo-
liberalismo e por outros de globalizaçao. De todo modo, seja qual for o norne
Clue se queira adotar a tItulo de classificaçäo, tal fenômeno é decorrente de
acontecimentos histOricos especificos, tendo como corolário a completa
faléncia dos sistemas e nacöes que preconizavam o comunismo. o socialismo
ou o capitalismo de Estado, em sintese, de qualquer organização ou sistema
politico que objetivava o controle do Estado sobre todos Os melos de
produção ou sobre as decisães de investimento. 0 contraponto a esses
posicionamentos socializantes sempre foi o ideário liberal, que, desde John
Locke, tern sido teoricamente vigoroso e politicamente vitorioso nos paises
mais ricos do planeta. Prevalecendo Os principios liberals, o desiderato do
Estado minimo passou a estar na ordem do dia da grande maioria, senão da
quase totalidade dos palses ocidentais e também nas naçöes em
desenvolvirnento.

Bern ou rnal, o Brasil passou a adotar tal figurino, tendo como conseqüéncia
a abertura do mercado brasileiro aos produtos e investimentos estrangeiros,
uma agressiva polItica de privatizaçöes, ajuste fiscal e diminuiçao das açôes
estatais como urn todo. Nesse esforço, temos urn capItulo especial destinado
aos servidores pOblicos, por meio de normas estabelecendo tetos salarials e
lirnites de gastos globais, a serem alcançados a qualquer preco, ate mesmo
por meio de demissöes. Não é outro o comando contido em vários
dispositivos da Emenda a Constituiçao n o 19/98, especialmente em seu art.
21, que, ao alterar o art. 169 da Constituição Federal, determina claramente
uma série de formas destinadas a ajustar o gasto global corn os servidores
püblicos por meio de demissOes. Esta proposta de emenda a Constituição
visa, considerando essa possibilidade, a assegurar ao servidor demitido a
percepçâo de urn direito adquirido, as férias-prémio em espécie, cuja
efetividade encontra-se, hoje, impedida.

A par disso, temos a sempre inconclusiva e problernática questao relativa
aos servidores püblicos do quadro de Recrutamento Amplo. Encontram-se
vivendo no pior dos mundos, do ponto de vista funcional: são servidores
püblicos, sujeitos aos seus impedirnentos e vedaçoes legais, sem ter
estabilidade, progressão vertical ou qualquer tipo de ascensão funcional,
legalmente prevista, durante o periodo em Clue ocupam o cargo. São
demissivers a qualquer tempo, sem nenhum direito previsto para 0
trabalhador cornum, como o aviso prévio, o FGTS ou o seguro-desemprego.
Constituem milhares de pessoas em todo o Estado, a grande maioria
ganhando urn salário médio relativamente baixo, ocupando, por anos a fio,
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cargos de recepcionistas, secretárias, telefonistas, d igitadores, assessores ou
motoristaS que, ao serem demitidos, não tern nenhum arnparo. A rnaioria tern
direito as férias-prêrniO, mas nunca pode gozá-las ou recebé-las em espécie.
Para esses servidores, esta proposicão aparece como uma espécie de
bálsamo, urn seguro-desernprego e a possibilidade de verem realizar urn
direito que, para eles, tern sido apenas retórica.

Trata-se de urna proposicão justa e que Cleve merecer, pelos seus rnéritos,
a esperada acolhida desta Casa, para ser, enfim, aprovada.

- Publicada, vai a proposta a Comissão Especial, para parecer, nos termos
do art. 201 do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 692/99
Declara de utilidade püblica a Creche Nahin José Simão, co rn sede no

Municiplo de Passos.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piblica a Creche Nahin José Sirnão.

corn sede no Municipio de Passos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrárro.
Sala das Reuniöes, de de 1999.
Rérnolo Aloise
Justificaçao: A Creche Nahin José Simão foi instituida corn a finalidade de

bern servrr a cornunidade, prestando auxilio as criancas de quatro meses a
seis anos e onze meses de idade que dela necessitam.

Além disso, a entidade cria e mantérn escolas profissionalizantes para
crianças e adolescentes, visando a integrá-los na sociedade.

Pelo caráter do trabaiho realizado pela entidade, voltado para a
solidariedade humana, por certo esta proposicão terá o apoio dos colegas,
que a declararão de utilidade pUblica.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, 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 693/99
Declara de utilidade ptblica o Centro de Desenvolvimento ComunitáriO de

Lelivéldia - CEDECOL -, corn sede no Distrito de Lelivéldia, Municiplo de
Berilo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade piiblica o Centro de Desenvolvimento

Cornunitário de Lelivéldia - CEDECOL -, corn sede no Distrito de Lelivéldia.
Municipio de Berilo.
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Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 27 de outubro de 1999.
Marco Regis
Justificaçao: A proposiçâo que ora apresentamos tern por finalidade

declarar de utilidade pOblica o Centro de Desenvolvimento Comunitário de
Lelivéldia - CEDECOL -, corn sede no Distrito de Lelivéldia, Municipio de
Berilo.

Fundada em 7/10/89, a referida entidade desenvolve relevantes serviços
sociais, atendendo a comunidade do Distrito de Lelivéldia.

A dectaraçao de utilidade püblica é urn reconhecimento de suas atividades
em favor dos menos favorecidos da localidade referida.

- Publicado, val o projeto as Cornissôes de Jushça, 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 694/99
Dispöe sobre sancöes as práticas discriminatórias contra pessoas em

virtude de sua orientação sexual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos comerciais, industrials e prestadores de

serviços e as repartiçöes püblicas estaduais que discriminarem pessoas em
virtude de sua orientaçao sexual sofrerâo as sançôes previstas nesta lei.

Parágrafo tinico - Para Os efeitos desta lei, entende-se por discriminação a
prática de atos que configurem:

- constrangimento;
II - proibição de ingresso ou permanéncia;
Ill - atendimento selecionado;
IV - preterimento quando da ocupaçâo ou imposição de pagamento de mais

de uma unidade, nos casos de hotéis, motels e similares.
Art. 2° - 0 descumpnmento do disposto nesta lei sujeita o estabelecimento

infrator as seguintes penalidades, que serão aplicadas progressivamente:
- adverténcia;

11 - rnulta de trés mil Unidades Fiscais de Referéncia - UFIRs;
III - suspensão do funcionamento por trinta dias.
§ 1° - Na aphcação das muitas será levada em consideração a capacidade

econômica do estabelecimento infrator.
§ 2° - Em se tratando de repartiçao püblica, o responsável será submetido a

processo administrativo, independenternente das acães tegais que se fizerem
necessárias.
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Art. 3 0 - 0 Poder Executivo regularnentará esta lei no prazo de noventa dias

contados a partir da data de sua publicacão.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposicôes ern contrário.
Sala das Reuniöes, 23 de novembro de 1999.
João Batista de Oliveira
Justificaçâo: Apesar de a Constituição Federal estabelecer que não poderá

haver discriminação de espécie alguma por razôes de credo, cor e sexo,
observarnos diariamente na imprensa noticias dando conta de cidadãos que
continuam a ser alvos de práticas abusivas por parte de estabelecimentos e
reparticôes.

Acreditamos que urn dos fatores para que tat situagão discriminatória
persista seja o fato de que a lei não estabeleceu, ate hoje, sançöes
administrativas e financeiras para os infratores.

Assim, tomamos a liberdade de apresentar ac, exame de nossos pares este
projeto de lei, cujo objetivo precipuo é o de estabelecer tais sançöes, para
que os cidadãos mineiros não sejam mais constrangidos em virtude de sua
orientaçao sexual.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Direitos Humanos e
de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 695/99
(Ex-Projeto de Lei no 546/99)

Altera a Lei n o 13.243, de 23 de junho de 1999, que dispöe sobre a cessão,
a compensaçào e a quitaçao de crédito tributário e dá outras providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os dispositivos a seguir enumerados da Lei no 13.243, de 23 de

junho de 1999, passam a vigorar corn as seguintes alteraçöes:
'Art. 	 16- ....................................................................
§ 1° - A compensacão poderá incidir, total ou parcialmente, sobre Os

créditos tributários devidos pelo contribuinte, inclusive sobre o saldo
remanescente de parcelamento em curso.

Art. 18 - Os créditos do contribuinte ou de contribuinte do mesmo grupo
econômico relativos a precatórios judiciários poderâo ser utilizados para
corn pensaçáo de créditos tributários, atend idas, cu mulativamente, as
seguintes condiçoes:

Ill - Os créditos tributários a serem compensados abrangem aqueles
inscritos ou náo em divida ativa ate a data de publicacão desta lei, ajuizada
ou não sua cobranca.
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IV - 0 ICMS agregado mensalmente poderá ser quitado corn parte dos

créditos tributários relatvos a precatórios judiciários.
Art. 31 - 	 ..............
§ 40 - Será concedida ao contribuinte ou responsável tributário o prazo de

noventa dias contados da data de publicaçao desta lei para se habilitar ao
beneficio de que trata este artigo.

§ 60 - 0 valor de cada parcela será equivalente a 0.8% (zero virgula oito por
cento) do faturamento bruto mensal do contribuinte, a partir da publicaçäo
desta lei, e nao será inferior a IRS 100,00 (cern reals).

§ 8° - C não-pagamento de duas parcelas consecutivas ou de trés
alternadas acarretará o cancelamento do acordo, prosseguindo-se a
cobrança do saido devedor remanescente do crédito tributário sern Os
beneficios de que trata este capitulo, o mesmo ocorrendo na hipótese do não-
pagamento do Imposto devido após a concessão do parcelamento.

§ 11 - Sem prejuIzo do disposto no art. 31, "caput", incisos I a V, a
Secretaria de Estado da Fazenda poderá celebrar termo de acordo corn o
contribuinte, concedendo-Ihe parcelamento na forma do § 6 0 deste artigo para
quitaçäo de créditos tributários vencidos e não recolhidos ate trinta dias antes
da data de pubficaçäo desta lei, inclusive aqueles já inscritos em divida ativa,
ajuizada ou nao sua cobrança.

§ 12- Para fins do § 11, incluem-se os créditos tributários já declarados e
nào pagos, bern como aqueles ainda nao declarados, a serem informados
pelo devedor em denUncia espontãnea perante a Secretaria de Estado da
Fazenda.

§ 13 - Os débitos referentes a estabelecjrnento sem atividade poderão, a
pedido do contribuinte, ser consolidados na pessoa jurIdica atualmente ativa
ou sucessora, da qual participe sácio ou responsável do estabelecimento
inativo que possua crédito tributário a ser quitado na forma desta lei.

§ 14 - A pessoa fisica responsável por créditos tributários de
estabelecimento inativo, sem prejuIzo do disposto no § 13, poderá requerer
junto a Secretaria de Estado da Fazenda, nas mesmas condiçoes previstas
nesta lei, parcelarnento especial de seus débitos para pagarnento em
parcelas mensais nào inferiores a RS50,00 (cinquenta reals) cada uma

Art. 32 - 	 ............
§ 3° - 0 parcelamento será considerado automaticamente celebrado corn a

assinatura do termo de acordo e a entrega do demonstrativo mencionado no
§ 2°, seguido do recoihimento da primeira parcela, observado o disposto no §
60 do art. 31.

§ 4° - A concessao de parcelamento do crédito tributário, na forma e nas
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condicöes desta lei, será garantida por aval do sócio ou responsável.

Art. 33 - ........................
Ill - 0 parcelamento de que trata o inciso II poderá ser objeto de

reparcelamento.
Art. 34 - ....................................................
Parágrafo Unico - .....................................................

- A concessão do beneficio de que trata esta lei fica condicionada ao
pagarnento dos honorários advocatIcios, quando cabiveis, calculados a razão
de 1% (urn por cento) sobre o valor do crédito tributário apurado e atualizado
na forma do Anexo I desta lei, desde que ja tenha ocorrido a citacao valida do
sujeito passivo.".

Art. 2° - A Lei n° 13.243, de 23 de junho de 1999, passa a vigorar acrescida
dos seguintes artigos e dos Anexos I e II, renurnerando-se os demais:

'Art..... - Os créditos tributários objeto de quitacao na forma do § 11 do art.
31 desta lei terão seus valores atualizados, desde o seu vencimento original,
mediante a aplicacão dos indices constantes na Tabela de Fatores de
Atualização de que trata o Anexo I desta lei, sem imposição das multas
previstas na legislacao vigente.

§ 1° - Sobre o valor apurado na forma do "caput", serão acrescidos juros
remuneratórios de 3% (trés por cento) ao ano ou 0,25% (zero virgula vinte e
cinco por cento) ao més, calculados conforme o Anexo II, ate trinta dias antes
da publicacão desta tel.

§ 2° - Apurado o valor do novo débito, na forma prevista no "caput" e no § 1°
deste artigo, seräo computados juros de mora equivalentes a 6% (seis por
cento) ao ano, a contar da data da publicacão desta tel.

Art. .... - Sem prejuizo do disposto no art. 31, ao contribuinte que apresentar
projeto básico mediante a fixaçao de metas a serem atingidas, incluindo
volumes de producao e geraçâo de empregos, a ser desenvolvido em regiao
carente e definida conforme prioridade a ser estabelecida pelo Governo do
Estado, mediante a transferéncia ou a expansao de estabelecimentos
segundo as regras vigentes no Pró-IndCistria - PROIND -, fica assegurada a
reduçao de ate 80% (oltenta por cento) dos débitos due possuir junto a
Fazenda Püblica Estadual.

Farágrafo Unico - 0 projeto básico a ser apresentado pelo contnbuinte
deverá mencionar o prazo máximo para sua execucâo, que náo poderá ser
superior a dois anos, comprometendo-se aquele a manter o novo
investimento na localidade indicada no projeto por urn periodo rnlnimo de dez
a nos.".

Art. 3° - 0 Poder Executivo adotará, no prazo de trinta dias contados de sua
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publicacáo, as medidas necessárias a operacionalizacao desta lei, bern como
regulamentará, no prazo de trinta dias, o disposto nos arts. 1 0 a 30 da Lei n°
13.243, de 23 de junho de 1999.

Art. 4 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão, produzindo
efeitos no primeiro dia do més subsequente ao de sua publicacäo.

Art. 5 0 - Revog am-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 23 de novembro de 1999.
Eduardo Hermeto
Justiflcação: A politica ecOflômica imposta ao Pals criou, corn a abertura de

mercado, desequilIbrio de concorréncia, colocando as empresas em
condicôes adversas. A niudanca de paradigma ernpurrou várias empresas
para a inadimplência corn as tributos, que, embora declarados, nao puderam
ser quitados, numa verdadeira corrida pela sobrevivéncia. A falta de
pagamento e Os atrasos impostos por fornecedores do próprio Estado, em
todos as nIveis, também contribuiram Para o crescimento dessa
inadimpléncia.

A falta de certidöes, devido a inadimpléncia compulsória a que ficaram
sujeitas as empresas mineiras, impede que elas participem de outros
certames, empurrando-as Para a economia informal. Isso cria, muitas vezes,
desequilIbrio em relacâo as empresas concorrentes, que pagam em dia seus
impostos e compromissos mas sào prejudicadas pelos diferenciais de custos
em outros mercados.

Corn a impossibilidade de renegociação das dividas corn o Estado, estas
empresas participam de urn circulo vicioso: nãO pagarn porque flão vendem e
nào vendem porque não pagam.

Visando encontrar uma saida due permita que essas empresas retornem ao
mercado e cumpram sua S obrigaçoes corn fisco nas novas transaçöes
comerciais que realizem, viabilizando a quitaçao dos passivos existentes, este
projeto tem par objetivo criar mecanismos de saneamento dos créditos
tributários do Estado, no ámbito do Imposto sobre Circulaçao de Mercadorias
e Servicos - CMS. Esses mecanismos possibilitarão a Fazenda PCiblica
arrecadar, em curto perlodo valores cuja realizacao é de longo prazo,
desafogando o contencios O tributário administrativo e a Poder Judiciário.
Assim, o Estado poderá quitar seus compromissos financeiros, e as
empresas interessadas em acertar seus débitos corn o Fisco Estadual
poderão faze-lo de forma exeqUlvel, em face das atuals circunstàncias de
endividamento em que se encontrarn.

0 projeto vem ao encontro dos interesses reciprocos do Estado e do
contribuinte, nos mesmos mobdes dos saneamentos fiscais promovidos pelo
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Governo Federal, a exemplo da Lei n° 9.779. de 1998.

De janeiro a novembro de 1998, a arrecadaçäo da Receita Estadual
cresceu 28,8% em relaçao a 1997. Entretanto, a despesa cresceu 31,3% no
mesmo periodo. 0 destino dos gastos püblicos é pagarnento do
funcionalismo, custeio da máquina administrativa, serviço da divida e outros.
Estes itens de despesa tern tendéncia crescente, o que não ocorre corn a
receita do ICMS, notadamente a corrente, que se encontra estagnada na
media de R$430.000.000,00 ao més.

A conjuntura econômica, marcada pela restrição dos mercados
consumidores e pebos juros elevados, não permite estimativa crescente da
arrecadacao por parte do Estado e, a que é mais grave, faz corn que a carga
tributéria incidente sobre a producao seja predatória Para as empresas e a
ern presá rio.

Vive-se urn cIrculo vicioso: a Estado não consegue elevar as receitas
tributárias necessárias Para suportar as despesas crescentes, e as ernpresas
não conseguem manter-se num rnercado recessivo e suportar uma carga
tributária crescente. As dividas Para corn a Fazenda Estadual se acumularn, e
as débitos anteriores se agigantam, criando urn obstácubo intransponIvel Para
a producão.

A solucâo definitiva será a aprovacão de uma reforma tributária positiva,
que desonere a produção, amplie a base arrecadadora e crie condiçöes Para
o crescirnento da economia brasileira. Urge, entretanto, solucionar a questão
tributária atual, permitindo a recuperacão de recursos e reduzindo a
inadimpléncia. Para a empresa contribuinte momentanearnente em débito
corn a Fazenda, a ganho sera o seu reequillbrio, a normatizacão de sua
situação e, principalmente, a equalizacão da concorréncia.

São as médias e pequenas ernpresas due mais devem a Receita Estadual e
se vêem irnpedidas de quitar suas obrigacães corn base no atual sistema de
prazos, juros, correção rnonetária, rnultas e exigéncias.

A proposta central desta lei é a adocao da Tabela de Fatores de
Atualização, constante no Anexo I, Para a correçáo de vabores registrados em
débito, acrescidos de juros remuneratórios calculados conforme a regra all
estabelecida. 0 resultado obtido corresponderá ao valor global do débito e
será liquidado de acordo corn a capacidade de pagarnento da ernpresa -
prestaçöes bimitadas a 0,8% do faturarnento mensal - pelo periodo necessário
ao adimplernento.

0 Estado receberá as seus créditos, e as empresas que aderirern a esse
sistema quitarão suas obrigaçães Para corn a Fazenda, recuperando fôlego
Para equilibrar suas contas. Essas empresas terão a compromisso de manter
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em dia os impostos de suas novas transacôes, aumentando a arrecadaçao,
tao necessária a busca do equilibrio das contas do Estado.

Por estas razães, solicitamos o apolo dos nobres pares a aprovação deste
projeto de lei.

* - 0 quadro referente ao ANEXO I foi publicado na edicão do Diário do
Legislativo" de 25.11.99.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalizacão
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
nterno.

PROJ ETO DE LEI N° 696/99
Proibe a rnsta!acao de catracas eletrônicas em ônibus que realize viagens

municipais ou intermunicipais no Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida, pelo prazo de cinco anos contados a partir da data de

publicacão desta lei, a instalacao de catracas eletrônicas em ânibus que
realize viagens municipais ou intermunicipais no Estado de Minas Gerais.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 17 de novembro de 1999.
Chico Rafael - Edson Rezende - Elaine Matozinhos.
Justificaçáo: Temos acompanhado o avanço de urn processo que nos

parece irreversIvel: a automacào e a informatização dos parques produtivos e
das empresas prestadoras de serviço. Esse processo tern gerado urn terrivel
efeito colateral, que resulta náo so na diminuição dos postos de trabalho, mas
também no conseqüente aumento dos indices de desernprego.

Algo que num primeiro momento pode parecer positivo (a transferéncia do
esforço dos homens para as máquinas), em razão de nosso sistema
econOmico, acaba se tornando urn problema. Nossa sociedade, ao contrário
daquela do Brasil Império, esta fundada sobre o valor do trabaiho. Não está
preparada para substituir, ilimitadamente, os homens pelas máquinas.

Diante dessa situaçao, temos sido procurados por iniimeros trabalhadores
preocupados corn a perda de seus postos de trabaiho e, por isso,
entendemos ser cabivel uma medida deste Legislativo para garantir a
manutençao desses postos de trabaiho, ameacados pela automacão
indiscriminada que Os avanços tecnolOgicos e a econornia competitiva
impãem. E corn esse intuito que apresentamos este projeto de lei para a
análise dos colegas Deputados. Seu objetivo é estabelecer, no Estado, urn
prazo durante o qual não poderão as empresas de Onibus substituir seus
cobradores por catracas eletrOnicas. 0 estabelecimento de urn prazo
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demonstra nosso entendimento de que tal processo é inevitável, cabendo a
sociedade preparar-se para enfrentá-lo.

Assim, esperamos poder contar corn o apoio dos colegas desta Casa a
aprovaçâo deste projeto. Sabemos que a informatização é inevitOvel. Mas
entendemos que esta deve se dar em beneficio do homern, e nào da
econornia capitalista.

- Publicado. vai o projeto as Comissöes de Justica e de Transporte para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 916/99, dos Deputados AntOnio Carlos Andrada, Sebastião Navarro

Vieira e Hely TarqUinio, solicitando seja consignado nos anais da Casa voto
de congratulacOes corn o ex-Deputado César de Mesquita pelo brilhantismo
corn que exerceu seu mandato. (- A ComissOo de Administração PCiblica.)

N o 917/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacOes corn os expositores da Feira de Artes e
Artesanato de Belo Horizonte por seus 30 anos de atividade. (- A Cornissão
de Educaçäo.)

N° 918/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacOes corn a Associacão Brasileira da
IndUstria de Hotéis - ABIH - seçOo Minas Gerais pela posse da Diretoria, do
Conselho Fiscal, do Conselho Consultivo e das Diretorias Operacionais para
o biênio 1999-2001. (- A Comissâo de Turisrno.)

N o 919/99, do Deputado Dairno Ribeiro Silva, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulacOes corn as Sras. Betty Kopit Lembi
Carvalho, VOnia LOcia Tanure e Sandra Maria de Oliveira pelo brilhante
trabaiho desernpenhado na direcão do Pronto-Socorro João XXIII. (- A
CornissOo de Saüde.)

N° 920/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulacOes corn o Sr. Marcio Decat de Moura
por sua posse corno Procurador-Geral de Justiça do Estado. (- A Cornissão
de AdrninistracOo POblica.)

N° 921/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulacOes corn a Froth. Maria José de Castro
Morais pelo brilhante trabalho desempenhado no projeto de alfabetizaçOo de
adultos no Municipio de João Monlevade. (- A Comissão de Educacao.)

N° 922/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulacOes corn a Guiatel S. A. - Editores de
Guias Telefônicas - pela conquista do Mérito Empresarial da Câmara
Municipal de Belo Horizonte. (- A ComissOo de Transporte)
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NO 923/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja consignado

nos anais da Casa voto de congratulacOes corn as empresas mineiras que
aderiram a acão de destinacâo de 1% do imposto de renda devido ao Fundo
de lnfância e Adolescéncia. (- A Comissao de Turismo.)

No 924/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, solicitando seja corisignado
nos anais da Casa voto de congratulaçoes corn o Sindicato dos MUsicos
Profissionais de Belo Horizonte.

NO 925/99, da Comissão de Educacão, solicitando seja enviado ofIcio ao
Secretário da Educação, corn vistas a que sejarn tomadas as providéncias
que menciona.

N O 926/99, da Comissão de Educacão, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulaçoes corn a Faculdade de Ciências JurIdicas
e Sociais de Barbacena, pelo transcurso do 130 aniversário da implantaçào do
Nücteo de Prática JurIdica, mantido por essa entidade. (- Distribuldos a
Comissào de Educacao.)

NO 927/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja enviado
ofIcio ao Deputado Federal Nilmário Miranda, Presidente da Comissão de
Direitos Humanos da Cãmara dos Deputados, corn vistas a que se
aprofundem as discussães, nessa Comissão, sobre o controle social da
mIdia.

NO 928/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja enviado
ofIcio ao Secretário da Seguranca Püblica, corn vistas a que a Sra. Maria das
Graças Brito possa visitar seu fliho, detido na Delegacia de Furtos e Roubos.
(- Distribuldos a Comissão de Direitos Humanos.)

NO 929/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
encaminhada ao Promotor de Defesa dos Direitos Humanos denüncia
formulada pelo Sr. Eduardo Afonso de Souza.

NO 930/99, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam solicitadas
ao Secretário da Segurança Püblica providências Para a liberação das visitas
ao Sr. Roservaldo Rodrigues Silva.

NO 931/99, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando sejam solicitadas
ao Corregedor-Geral de PolIcia Civil providências corn relaçao ao caso do Sr.
Geraldo Magela de Jesus Barbosa.

N o 932/99, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da Fundação João Pinheiro corn vistas a que esse Orgäo
passe a incluir em suas pesquisas a questão da influência da midia no
aumento da criminalidade. (- Distribuldos a Comissão de Direitos Humanos.)

NO 933/99, do Deputado Doutor Viana, solicitando seja formulado voto de
congratulaçöes corn a Divisão de Recrutamento de Doadores da Fundacão
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HEMOMINAS. (- A Comissão de Saüde.)

N O 934/99, do Deputado Rogério Correia, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado corn vistas a que conceda o tItulo de Cidadào
Honorário de Minas Gerais ao Sr. José Alexandre Xanana Gusmão. (- A
Comissão de Administração PUblica.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos da Comissäo Especial
da Mercedes-Benz e dos Deputados Durval Angelo e outros, Dalmo Ribeiro
Silva (2) e Marcelo Gonçalves.

Comunicaçöes
- São tambérn encaminhadas a Mesa comunicaçöes da Comissão de

Administracão Ptblica e do Deputado Wanderley Avila.
lnterrupcão dos Trabaihos Ordinários

o Sr. Presidente - A Presidéncia, nos termos do § 1° do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários, Para destinar a
Parte da reunião a cornemoracão do Dia Nacional da Consciência Negra.

- A ata da solenidade será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabaihos Ordinários

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Estão reabertos os nossos
trabaihos.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cangussu.
o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas e ilustres visitantes, em função de o prazo ser extremarnente
exiguo, nao poderei fazer todo o pronunciamento que tinha preparado Para 0

dia de hoje, tentando lernbrar fatos que, em parte, deixarn extremamente
tristes, em funçao de uma história ocorrida no nosso Estado de Minas, da
qual, infelizmente, nao tenho boas recordaçöes. Refiro-me a extinçâo da
MinasCaixa. Fomos uns dos Vereadores que, a epoca, denunciararn a forma
corno a extincão se processava, ou seja, sem transparência.

Sem düvida alguma, naquele rnomento, antevIarnos uma situacão difIcil
Para os servidores, especialrnente no futuro, que e o dia de hoje. InfeHzmente,
nôs, ao preconizarmos isso, fazIamos, corn certeza, não porque, na
oportunidade, quiséssemos ganhar a sirnpatia fácil e simples daqueles
funcionários e servidores. Faziamos na obrigacão de homens püblicos,
especialrnente. Agora, neste mornento ern que nâo terernos eleiçäo - ano que
vern não serei candidato a nada -, falo: urn rnInimo de justiça é preciso ser
feito. (- Palmas.) Conversei corn o Deputado Doutor Viana e disse a ele que
fiquel extrernamente feliz, porque, sern düvida alguma, enquanto Vereador -
fizemos urna sessão histOrica da Cârnara Municipal nas dependéncias da
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MinasCaixa -, deriunciamos e fizemos a que podia ter sido feito. Hoje, coma
Deputado, podemos e farernos muito mais.

Par isso, estamos apoiando e pedindo aos Srs. Deputados que nos ajudern
a praticar um minimo de justica, aprovando a Projeto de Lei n° 40/99, da Iavra
do Deputado Doutor Viana. (- Palmas.)

Concedo um aparte ao Deputado Bejani, apesar do tempo exiguo. Gostaria
de fazer urn pronunciamento corn mais informaçao e mais rico, mas isso não
será possivel em funcão do tempo.

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Quero parabenizá-lo, Deputado
Márcio Cunha, par essa iniciativa, e ao Deputado Doutor Viana pelo projeto
de lei, que, näo tenho diivida, acima de tudo é hurnanitário e vai atender a
essas pessoas, que acompanhamos de perto, enquanto Prefeito de Juiz de
Fora. Tivemos, na ocasiào, que doar urn veiculo para ser rifado, a fim de que
eles näo passassem por dificuldades terrIveis, pela falta de compreensâo de
quem governava Minas âquela época. Portanto, peco aos Srs. Deputados que
olhem corn carinho não so a Projeto de Lei n o 40/99 como também a Projeto
de Lei n° 479, que é da educacao, que precisamos rever em Minas Gerais.
Muito obrigado. (- Palmas.)

o Deputado Márcio Cunha - Obrigado, Deputado.
Quero dizer também, Sr. Presidente, que, na reunião de hoje, peta manhã,

da Comissäo de Fiscalização Financeira, aprovamos o parecer do ilustre
Deputado Eduardo Hermeto, que também pratica justiça corn aqueles que
tinham contrato corn a extinta MinasCaixa. InfeUzmente, apenas corn este
Governo que está al estamos conseguindo restituir e resgatar essa injustiça
praticada.

Agradeco a oportunidade. Quero ainda dizer aos nossos ilustres visitantes
que esta Casa, sern sornbra de dCivida, representa a que de mais eclético e
heterogeneo ha na sociedade mineira. Se ainda nao votamos o Projeto de Lei
n o 40/99, bern coma outros projetos, não foi em funcâo dos projetos
especificamente, mas em funçâo dos momentos par que passa esta Casa.
Creio que todos tern acompanhado. Podem ter a certeza, servidores da
extinta MinasCaixa, que grande parte dos Deputados, de hoje e ate de
legislaturas passadas, gostariarn de ter votado esse projeto ha muita mais
tempo. Muito obrigado.

21 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscriçöes
0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a Presidència

passa	 2' Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo as comunicaçöes da Presidência e de Deputados e a
apreciaçâo de pareceres e de requerimentas. Estäo abertas as inscriçOes
para a Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, nos termas do art. 5 1 da Deliberaçäo

da Mesa n° 1.735, de 1999, que constitul a Colegio de Presidentes, alterada
pela Deliberaçäo da Mesa aprovada na data de hoje, foram designados para
elaborar a Programa de Ação das ComissOes Permanentes para a ano 2000
as Deputados Sebastiäo Costa, Elbe Brandäa, Ivo José, João Batista de
Oliveira e João Paulo.

Informa, ainda, que a Deputado Tadeu Leite terá a seu name parlamentar
alterado para Luiz Tadeu Leite, em virtude da aprovacào de requerimento do
interessada pela Mesa da Assembléia.

Leitura de Comunicaçöes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Administração P(iblica -
aprovacão, na 251 Reunião Ordinária, do Requerirnerito n° 879/99, da
Cornissão de Direitos Humanos (Ciente.Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, sâo deferidos, cada urn par sua vez, nos termas do inciso XVI do

art. 232 do Regimenta Interna, requerimento do Deputado Dalma Ribeira Silva
em que solicita seja incluldo em ordem do dia a Projeto de Lei n° 118/99, uma
vez que este se encontra em condiçOes de ser apreciado em Plenário; nos
termos do inciso VII do art. 232, c/c a art. 140, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja a Projeto
de Lei n° 607/99 encaminhado a Comissäo de SaUde, uma vez que a
Cornissão de Justica perdeu a prazo para ernitir seu parecer; nos termos do
inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Marcelo Gonçalves em que solicita a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei n o 78/99, uma vez que a Comissâo de Fiscalização Financeira
perdeu a prazo para ernitir seu parecer; e nos terrnas do inciso XXI do art.
232 do Regimento Interno, deixanda para fixar a data em outra oportunidade,
requerimento do Deputado Durval Angelo e outros em que solicitam a
realização de reuniâo especial para homenagear a jamal "0 Tempo", par seus
três anos de fundacãa.

Votaçâo de Requerirnentos
o Sr. Presidente - Requerimenta da Comissäo Especial da Mercedes-Benz

em que solicita a prorrogação de seu prazo de funcionamento par 30 dias. Em
vataçäo. Os Deputadas que a aprovarn permanecam coma se encontram.(-
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Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

21 Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada .a Fase, a Presidência

passa 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussào e a votacão da matéria
constante na pauta.

Discussâo e Votação de Proposicöes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Alberto Bejani,

em que solicita a inversão da pauta desta reuniäo, de modo que a Projeto de
Lei no 479/99 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de
discussão. Em votacão, a requerimento. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vern a Mesa
requerimento do Deputado Durval Angelo, em que solicita a inversao da pauta
desta reunião, de modo que o Projeto de Lei Complementar n o 18/99 seja
aprectado em segundo lugar entre as matérias em fase de discussâo. Para
encaminhar a votacâo, corn a palavra o Deputado Durval Angelo.

O Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a solicitacao
de inversão da pauta garante, de alguma forma, a votacäo, em primeiro lugar,
de projetos prioritários, logo apOs o Projeto de Lei no 40/99, ou seja, o Projeto
de Lei no 479/99 e o projeto da Mesa da Assembléia, que trata da questâo do
PRELEGIS.

Gostaria de falar sobre esse Ultimo, que será votado em terceiro lugar.
Sabemos que existe uma grande inquietacão por parte dos servidores desta
Casa, a fim de que sua situacão seja resolvida perante o PRELEGIS. Assim,
a Mesa encaminhou a Projeto de Lei Complementar no 18/99, que foi urn
projeto consensual, corn a participacão dos servidores. Esse projeto extingue
a PRELEGIS, garantindo aos servidores a devolucâo da quantia corn a qual
contribuIram durante todos esses anos de existéncia do Fundo. Ao mesmo
tempo, dá transparéncia a ação desta Mesa, que esclarece ser desnecessária
a existência de urn fundo complementar de pensöes, porque a Constituiçâo
Federal estabelece que a pagamento integral de pensöes é de
responsabilidade do próprio Estado.

Portanto, estamos antecipando que, apOs Os dois projetos importantes, ou
seja, o dos inativos e o da MinasCaixa, iremos apreciar o projeto do
PRELEGIS. Esta Casa tern de demonstrar, claramente, que está ao lado dos
servidores, sejam inativos, sejam servidores do Executivo ou do Legislativo.
Adiantamos que a nossa posicâo, assim como da Bancada do PT, é favorável
aos trés prajetos.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação o requerirnento. Os Deputados que a
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aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A
Presidência verifica, de piano, que nào ha "quorum" qualificado Para a
votacâo de propostas de emenda a Constituicäo, mas que ha nürnero
regimental Para a apreciacâo das demais matérias em pauta.

Votacâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 40/99, do Deputado Doutor
Viana, que autoriza a negociaçäo do valor de parcelas remuneratOrias dos
servidores a que se refere a Lei no 10.470, de 15/4/91. A Cornissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Adrninistraçao
PUblica opinou por sua aprovacão corn a Emenda n o 1, que apresentou. A
Comissâo de Fiscalizacâa Financeira opinou pela aprovacão do projeto corn a
Emenda no 1, apresentada pela Comissäo de Justica. Ernendado em
Plenário, voltou o projeto a Comissão de Administraçâo Püblica, que opina
pela rejeicão do Substitutivo no 1 e da Emenda no 2, e pela aprovacão da
Ernenda no 3, que apresenta.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana* - Senhor Presidente, demais rnembros da Mesa,

Sras. Deputadas e Srs. Deputados, imprensa, ex-funcianários da MinasCaixa,
representantes da area educacional aqui presentes, senhoras e senhores, a
objetivo do Projeto de Lei n o 40/99 é permitir que a Poder Executivo faca urn
acordo corn as ex-servidores da extinta MinasCaixa absorvidos pela Estado,
Para fins de nova cálcula das parcelas remuneratórias pagas a titulo de
vantagem pessoal garantida pela Lei n o 10.470, de 1991.

A referida lei garantlu também que sabre as referidas vantagens incidirãa as
adicionais par tempo de servico e as percentuais de reajustarnenta de
vencimentos concedidos ao funcionalisrna, em caráter geral, correspondentes
ao respectivo simbolo do posicionarnenta do servidor.

No entanto, apOs a sistemãtica adotada pela Decreta no 36.014, de 1994,
aqueles servidores deixaram de perceber a vantagem pessoal na forma em
que Ihes fol assegurada. 0 Prajeto de Lei no 40/99 objetiva a revisãa dessa
sistemática, ressalvanda que a nova cálculo das parcelas rernuneratórias
somente produzirá efeitos Para as servidores a partir da data da assinatura do
acardo.

E sabido que a vencimenta básica dos funcionários é pouco significativa, a
que geralmente é compensado cam parcelas remuneratOrias pagas a titulo de
vantagem pessoal.

Corn a carte das vantagens, alguns funcionários que recebiam R$1.200,00
passaram a receber R$300,00 par rnês. Outros, que exerceram funçOes de
conflanca, coma gerência e subgerência, aposentararn-se corn R$400,00.
Muitos deles erarn acosturnados a urn padrão de vida mais elevado, tinham
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flihos estudando em faculdades particulares e, de repente, viram-se na
contingência de aprender a sustentar a familia corn urn vencimento muito
inferior, comprometendo o futuro desses filhos e, em muitos casos, ate a
estrutura familiar.

Urn deles foi trabaihar como porteiro de cinema, para complementar o
rendimento; outros passaram a vender doces que as esposas faziam. Muitos
deles ficaram deprimidos, e alguns casos de suicIdio foram registrados.

Hoje, a situaçäo nâo é meihor. Ha muitos ex-funcionários da MinasCaixa
corn vencirnentos de R$190,00, outros sobrevivem de cestas básicas que os
próprios colegas, näo sem dificuldade, vêm se organizando para fornecer.

Endividados e sem esperança, muitos recorreram a justiça; algumas acães
já foram julgadas, e julgadas procedentes, sendo o Estado condenado a
pagar as vantagens devidamente corrigidas.

Nem todos, porem, tern condiçöes financeiras para a propositura das acöes.
Por isso, o Projeto de Lei n o 40/99 é a solução, pois beneficia a todos, abrindo
a possibilidade de urn acordo.

Poder-se-ia argumentar que o Estado atravessa dificuldades financeiras e a
restituicâo das vantagens iria onerar ainda mais a foiha de pagarnentos.

Todavia, pelo acordo previsto no Projeto de Lei n o 40/99, o Estado também
se beneficia, pois os servidores abrem mao das parcelas devidas de 1994 ate
a data da publicação da lei que resultar do projeto. Se todos os servidores
recorressem a justiça, o Estado pagaria bern mais. Segundo cálculo
aproximado, aumentaria para o Estado quase R$300.000.000,00, sern
corn putar as despesas judiciais correspondentes.

De outra parte, o papel do Legislativo e também garantir o cumprimento e o
respeito as leis. 0 Decreto n o 36.014, de 1994, foi editado em total
desrespeito aos termos da Lei n° 10.470, de 1991, que assegurava aos
servidores o direito a percepção das vantagens.

Cabe, agora, restabelecer a legalidade ferida. E a oportunidade está em
nossas mãos. De nada servirá a atividade desta Casa, procurando fazer leis
justas e eficazes, se os decretos tiverern o condão de ignorá-las ou contrariá-
las, sem nenhuma atitude deste Legislativo.

Como representantes do povo, nâo podemos deixar de ser sensiveis ao seu
sofrimento, näo podemos ficar esperando que sã o Judiciário se manifeste
contra as injustiças, pois a lei descurnprida partiu desta Casa e agora deve
ser revigorada.

Se ao Executivo não interessasse a aprovaçâo desse projeto, a ele caberia
o exercIclo do veto. No entanto, ate rnesmo o Governador Itamar Franco já se
rnanifestou favorável a justa reivindicaçao dos servidores da extinta
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MinasCaixa, quando, em campanha, assirn se rnanifestou, por carta, aos
interessados: (- Palmas.)

"Sempre considerei legItirna esta luta, de uma classe que fol arrancada de
seu ambiente de trabaiho, de suas obrigacöes, que durante toda a vida
cumpriu corn honradez e dedicação e foi lancada em urna situacão de
incertezas.

Quero deixar bern claro que tenho conhecimento das decisöes judiciais
favoráveis aos funcionários da MinasCaixa e da condição injusta que lhes fol
imposta pelo Governo Estadual. (- Palmas.)

Deixo claro também que, em rneu Governo, näo permitirei estas situaçöes
de desrespeito a lei e que os direitos dos funcionários da Minascaixa, como,
de resto, o direito de todos os cidadãos, seräo respeitados".

Essa rnanifestaçäo do Governador näo é mera promessa de campanha; eu,
que acredito nele, corno homern honrado e pessoa de bern, set que se trata
de urn cornpromisso. Tenho certeza de que ele vai cumpri-lo. (- Palmas.)

Por isso mesmo, estou certo de que os nobres Deputados estarâo
inteirarnente a vontade para uma apreciação isenta, comprometida apenas
corn a legalidade e a justica.

Que o Legislativo cumpra, sern constrangimentos, o seu dever para corn a
sociedade e para corn os sofridos e quase desesperançados servidores da
extinta MinasCaixa.

Tenho recebido várias rnanifestacöes de apoio ao projeto, não sO por parte
dos servidores estaduais, corno também par outros Orgãos, entidades e
agremiaçOes, que, sensiveis as dificuldades e incertezas que hoje são parte
do dia-a-dia dos ex-servidores da MinasCaixa, vém hipotecando total
solidariedade a essa luta. Destaco aqui, entre vários, a apoio recebido da
Grande Loja MaçOnica de Minas Gerais e do Grande Oriente de Minas
Gerais. Peco perrnissão para ler correspondência recebida ontem do Grão-
Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais, que diz assirn:

"Todos nOs, brasileiros, estarnos vivendo mornentos dificeis em nossas
vidas, devido a crise econOmica que estamos atravessando. A Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais não deve quedar-se inerte e
indiferente a urna situação dessas, na condição de Orgão que representa a
povo mineiro, e sabernos que o clamor do povo tern chegado aos seus
ouvidos. Na qualidade de Grão-Mestre do Grande Oriente do Estado de
Minas Gerais - GOEMG - estamos pedindo, pelas famulias da querida e
saudosa extinta MinasCaixa, a apaio incondicional de V. Exa. e de seus pares
ao Projeto de Lei n° 40/99. Esse projeto de lei versa sobre a atualização dos
proventos dos servidores que deram as rnelhores anos de suas vidas a
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Caixa, e agora estão sofrendo as agruras de urn salário de fome, e em
situaçäo de iniqüidade social. A chancela desse projeto importa na
consagraçâo do princIpia constitucional pétreo do direito adquirido e do
respeito a dignidade da pessoa humana. Ressalta-se, por derradeiro, que a
Estado de Minas Gerais, ao inverso do que se possa supor, sairá enriquecido
corn a aprovaçâo desse projeto de lei que se impöe coma imperativo de
justiça". (- Palmas.)

Para terminar, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que
esses servidores que hoje acompanham ordeiramente as nossos trabaihos,
batendo as portas desta Casa coma a peregrino, aos umbrais de um
santuário, espera pela cura, sejarn para cada urn de nOs, Deputados, a
presença viva de uma injustica que precisa ser reparada.

Que eles näo levem desta Casa do povo mineiro uma decepcâo a ser
somada a urn rosário de outras, que vêrn amargando ha muito tempo.

A Minas dos inconfidentes nâo sabe conviver corn a injustica. Que seja feita
a justiça, ainda que tardia. (- Palmas.)

* - Sem revisão do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Marco Regis.
o Deputado Marco Regis* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Bancada do

PPS manifesta, neste momenta, total aprovaçâo ac, Projeto de Lei n o 40/99. (-
Palmas.) Queriamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, justificar a
participaçâo do PPS nesse projeto. Primeiramente, gostaria de enaltecer o
autor do projeto, Deputado Doutor Viana, pela competência corn que elaborou
esse projeto. (- Palmas.) Em segundo lugar, reconhecer a sensibilidade do
LIder do Governo, Deputado Alberto Pinto Coelho, e do próprio Governador
Itamar Franca. (- Palmas.) Dizemos isso porque, no mandato passado, muitos
ex-servidores da MinasCaixa que aqui devem me ter vista na tribuna.
Sabemos que nessa época, urn Deputado, autor de urn projeto que tramitava
aqui, que beneficiava as ex-servidores da MinasCaixa, no momenta da
votação, por estar este em extrema sintonia corn o Governador, que não
desejava sua aprovação, recusau-se a vatar o prajeto que era dele. Foi
deveras larnentável. Nâo you dizer a name do Deputado, porque näo está
mais entre nOs. Por outro lado, queremos também reconhecer e elogiar a
paciéncia dos ex-servidores da MinasCaixa, que, durante todo esse tempo,
souberam esperar e negociar. Nurn momento de desvantagem diante da
situação em que foram colocados, souberam esperar a momenta da
negociaçâo. Essa nossa colocaçao é ate mesmo para justificar a nossa
coeréncia corn que nos colocamos aqui nas legislaturas presente e passada e
dizer que vamos manté-la cam as cornpanheiros que aqui estâo. (- Palmas.)
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* - Sern revisão do orador.
• Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputada Sebastião Navarro Vieira.
o Deputado Sebastiào Navarro Vieira - Tive a satisfacâa, coma relator do

Projeta de Lei n° 40/99, do Deputado Doutor Viana, de, na Comissäo de
Administracão PUblica, aproveitar a oportunidade da relataria e enriquecer o
projeto, negociando cam as Deputados Doutor Viana e Antonio Carlos
Andrada, que pretendiam urn prajeto mais abrangente. Mas as servidores
optararn par urna forma mais realista, que era a aprovacãa do projeto,
aproveitando a idéia valiosIssirna do Deputado AntOnio Carlos Andrada.

Quero curnprimentar a Doutor Viana pela felicidade da iniciativa desse
projeto, e a Deputado Antonio Carlos Andrada, que estudou profundamente e
colaborou para a seu aperfeicoamento.

Na Comissão de Administraçäo Püblica tive a oportunidade de apresentar
parecer par sua aprovacão. E e esse parecer que val ser aprovado nesta
tarde. Coma LIder do PFL, quero manifestar a Casa a apoio de toda a nossa
bancada ao Projeto de Lei n° 40/99, fazendo justiça aos servidores da extinta
MinasCaixa.

o Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputada Elaine Matozinhos.
A Deputada Elaine Matozinhos* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, em name da Bancada do PSB, quero tambérn apresentar voto de
louvor ao Deputado Doutor Viana, por esse projeto, e dizer que, cam muita
honra, também faço parte da famIlia MinasCaixa, pois fui funcionária da
instituição par trés anos, antes de iniciar a minha vida coma Delegada de
Poilcia na Secretaria da Seguranca Ptblica.

Sabemos, portanto, que a que pedem é mais do que justo. Conheco de
perto a caso e tenho familiares oriundos da MinasCaixa. Conheço toda a luta
de nossos cornpanheiros.

* - Sem revisão da oradara.
O Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.
A Deputada Maria Tereza Lara - Quero, tambérn, cumprimentar o autor do

projeto e, sobretuda, as ex-funcionárias da MinasCaixa, que estâo se
mobilizando. E assim que conquistamos as nossos direitos. Conhecemos
vários ex-funcionários que ficaram, desviadas de funcão, extrernamente
prejudicados. Os nossos companheiros tém todo o nosso apoio. Parabéns a
vocés, que estão mobilizados, conquistando as seus direitos.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Depuado José Braga.
O Deputado José Braga* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, naturalmente

näo era necessária a minha presenca aqui nesta tribuna, para encaminhar
esse projeto. Digo issa porque pertenco 6 bancada do ilustre autar do projeto,
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Deputado Doutor Viana.

Entretanto, na ausência do nosso Lider, assumo a tribuna neste instante,
para emprestar a ele a solidariedade da nossa bancada e dizer que, nós, do
PDT, que temos como ideal o trabalhismo coma norma do nosso partido,
entendemos que ele reflete exatamente as acöes para meihorar as condicoes
de vida dos trabalhadores, por melo dos seus salários.

Isso pasta, estarnos aqui, Doutor Viana, para parabenizá-lo peta sua
oportunidade, e demonstrar aqui a adrniraçâo que a bancada tern par ter V.
Exa. em nossa companhia.

Fica, portanto, registrado a apaio incondicional da Bancada do PDT.
Par outro lado, quero frisar que, coma alguns companheiros que estão no

Plenário, estivemos naquela triste ocasião em que a MinasCaixa foi desfeita.
Estivemos naquela luta pelo benefIcio dos funcionários.

Creio que todos as Deputados que aqul estiveram naquela opartunidade
novamente aqui se encontram erigajados nessa luta. Tenho certeza de que
tados daräa a seu apolamento a esse projeto pelo seu caráter de justiça e,
sobretudo, pelo que representa para as bancários da MinasCaixa.
Principalmente nOs, que militamos no interior, somos testemunhas das
dificuldades que houve nas cidades do interior para se colocarem aqueles
funcionários oriundos da MinasCaixa. Muitas vezes houve dificuldade porque
muitos órgãos do interior do Estado se negavam ate a recebé-los em seus
quadros.

Creio hoje que esta Assembéia naa está reparando uma injustica porque
não carneteu injustiça, porque naquela oportunidade deu guarida aos anseios
dessa classe. No entanto, hoje estamos restabelecendo urn direito que eles
tern, par rneio da percepção e da inteligéncia do meu colega de Bancada,
Doutor Viana. Muito obrigado.

* - Sem revisão do arador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Dalmo Ribeiro da Silva.
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, quero dizer que tambérn a Bancada do PSD não paderia deixar
de encaminhar favoravelmente a Projeto de Lei n o 40/99. Neste momenta
sagrado, em que a Assembléia Legislativa se reUne neste palco para urn
gesto de homenagem e de gratidäo aos veihos servidores da MinasCaixa,
quero deixar registrada a nossa solidariedade, a nosso respeita e a nassa
gratidão.

Quero falar tarnbém em name da regiäo do Sul de Minas para dizer aos
servidores da extinta MinasCaixa que estamos intimamente preocupados corn
a bem-estar de vocés, corn a vida que dedicaram, par longos anos, a urn
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trabaiho sério. Parabenizo a Doutor Viana e neste momenta quero fazer corn
que esta Casa decida favoravelmente, num gesto de homenagem e gratidão
a todos vocês, que ate esta data suportaram esta grande expectativa.

Quero airida rogar ao nosso Governadar Itamar Franca, em decorrência de
seu gesto de campanha, que também sanciane corn rapidez a proposiçâo,
para resgatar a dignidade de vocês, que säo merecedares. Parabéns, ex-
servidor da MinasCaixa. Parabéns, Doutor Viana.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Hely Tarqümnio.
• Deputado Hely Tarqümnia - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, gostaria também, em name da Bancada do PSDB e em meu
name, de expressar a nossa solidariedade cam as ex-funcionários da
MinasCaixa, que desde 1990 estãa sofrendo essas injusticas. Espero que
esse projeta, coma autros que possarn ser apresentados na Casa, carrija as
deformidades funcionais e as injusticas que esses servidores vêm sofrendo.
Em name do PSDB, votamos favoravelmente ao prajeto do Deputado Doutor
Viana.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Cristiano Canédo.
• Deputado Cristiano Canêdo - Sr. Presidente, caros calegas e

servidores da MinasCaixa, em name da Liderança do PTB, estamos
encaminhando favoravelmente ao prajeto do Doutar Viana. Esta Casa ha
muitos anos vem lutando para corrigir essa injustica - e agora vern a projeto
do Doutor Viana comungar corn a pensamenta de tados riOs, seis Deputados
que compomos a Bancada do PTB. Parabéns, Doutor Viana. Parabéns, ex-
servidares da MinasCaixa.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Antonio Carlos Andrada.
• Deputado AntOnio Carlos Andrada - Sr. Presidente, tarnbérn estamos aqui

para ratificar a posiçãa dos cornpanheiros que nos antecederam,
favoraveirnente ao Projeto de Lei n° 40/99.

Queremos apenas dizer que, durante todo a tempo, estivernos
acornpanhando passo a passo todos as trãrnites desse projeto, incluindo a
apresentação de urn substitutivo.

Na Cornissão de Adrninistraçâo, sob a retatoria do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, na presença das lideranças dos ex-servidores da MinasCaixa,
foi encontrado urn consensa. Praticarnente toda a projeto ficou preservado,
havendo a inclusäo de apenas duas ernendas: uma, extralda do nosso
substitutivo, e outra, sugerida pela prOprio relator. Desse modo, a trabaiho
saiu perfeita desta Casa.

A Assembléia Legistativa de Minas, nesta tarde histOrica, dá dernonstraçäo
de que é, realrnente, a forum principal das grandes decisOes do nossa Estado
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e que está em sintonia corn o povo, sabendo valorizar, sobretudo, aquilo que
e de justiça para aqueles que trabalham em nome do Estado e para o Estado:
os seus servidores. Muito obrigado. (- Palmas.)

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de

declarar o meu voto favorável aos servidores, ao projeto do Deputado Doutor
Viana, gostaria de fazer a leitura de urn documento encaminhado a Casa pelo
Sr. Geovanine Silas de Carvalho, servidor da ex-MinasCaixa, numa
demonstraçào Impar da resistência, da força e da vontade de lutar, durante
tantos anos, para conquistar e chegar a este momento: - (Lé:)

"Sr. Presidente Anderson Adauto Pereira, 'data venia', a V. Exa., urn dos
legItirnos representantes do povo rnineiro, ousamos dirigir urn importante
apelo.

Trilhando os carninhos legais, prestes a chegar a Plenário para votação,
nesta Assernbléia, o Projeto de Lei n° 40/99, referindo-se aos ex-servidores
da MinasCaixa. Estes, nurn amor intenso, doaram seu suor e, em muitos
casos, uma vida a sobrevivéncia da quase secular instituição, que,
infelizmente, acabou detonada por urn precipitado e maldito missil,
denominado medida governamental, originando urna histórica tragedia.

A época, poucos entre os gerenciadores das Gerais esbocaram reacöes ao
episódio. Urn golpe para os respectivos servidores, principais vitimas, que
receberam urn ligeiro paliativo, corn a absorcao nos quadros do Estado,
através da Lei n o 10.470, de 15/4/91. Dal a pouco, novo golpe: os direitos e
garantias preservados pela referida lei, precisarnente no art. 1 0, foram-Ihes
bruscamente podados, ocasionando uma implosão salarial de fazer do,
resultando em desgostos gigantescos, dificuldades, sofrimeritos, tédio, além
de outros males, as vezes ate fatais. Uma peca não desejada, tendo como
personagens seres humanos, em meio a turbuléncia, docentes.

Esse projeto a ser votado revela, em tempo, a esperança de urn desgaste
parcial da cristalina justica, a se consumar pelo apoio irrestrito da consciência
de cada urn dos senhores membros desta Casa, escolhidos primordialmente
ante a riqueza de caráter.

A mensagem derradeira, una, e mais urn grito de fé clamando pela absoluta
aprovação da matéria, ato de revalorizaçäo do homern a se transformar em
benesses para o próprio Estado de Minas.

Certos do reconhecido espirito de justica de V. Exa., antecipamos os
agradecimentos. Atenciosamente, Geovanine Silas de Carvalho."

Por si sO, esse docurnento espelha toda luta, toda forca de vontade dos
servidores da extinta MinasCaixa. Não sO por ele, mas tarnbém para ser feita

1479
justica, em nome do PSDB, quererno-nos declarar inteiramente favoráveis.
Contem conosco. A vitória é de vocés. (- Palmas.)

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
• Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, prezados

servidores da extinta MinasCaixa, em nome da Bancada do PDT, queremos
expressar nosso total apoio ao Projeto de Lei n o 40/99, do Deputado Doutor
Viana, nosso eminente colega, que, em seu primeiro mandato, abracou
bravamente essa causa, que, ha muitos anos, faz esta Casa refletir e, as
vezes, ate se frustrar. Mas o Deputado Doutor Viana, corn urn trabalho
determinado, conseguirá, certamente, aprovar esse projeto. 0 fechamento da
MinasCaixa foi urn grande mal, causou urn dano irreparável aos seus
funcionários. Fui urn dos poucos Deputados que, juntamente corn a
Presidente do Sindicato a época, esteve em Brasilia, tentando reverter a
situaçao, junto ao Banco Central, o que nao conseguimos. Pudemos sentir a
frieza e a falta de sensibilidade corn que tratararn Minas Gerais.

Vocés, funcionários, foram agredidos porque suas vidas mudaram para
pior. Foi urn ato deplorável o fecharnento da MinasCaixa. 0 que nos resta,
agora, e esta Casa tern sensibilidade polItica para isso, é aprovar esse
projeto, dando aos servidores essa alegria, na tentativa de minimizar o seu
sofrimento. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado AntOnio Andrade.
• Deputado Antonio Andrade* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero

afirmar o meu apoio e o de toda a Bancada do PMDB que votará
favoravelmente ao Projeto n o 50/99, que é urna promessa de carnpanha do
nosso Governador, ltarnar Franco, e que vem resgatar o duro golpe sofrido
pelos funcionários da MinasCaixa, ao lorigo desses dois anos. Corn esse
projeto, os funcionários poderâo recompor seus salários, voltando a ter o
direito que Ihes cabe. Muito obrigado.

* - Sem revisäo do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Joâo Paulo.
• Deputado Joâo Paulo - Sr. Presidente, caros colegas Deputados,

visitantes que marcam sua presenca paciente nas galerias e a quem gostaria
de transmitir urna curta rnensagem, dizendo-Ihes que todos nOs
parlamentares seguramente conhecernos mais de urna centena de famIlias
que foram infelicitadas por urn gesto de truculéncia, impensado, de urna
Ministra desequilibrada. Urna Ministra do Governo Collor que seguramente
nâo poderia ocupar o cargo ao qual teve acesso. 0 fato ocorreu nurna atitude
consorciada corn a omissäo do Governo do Estado, que era ocupado pelo
mesrno Governador que tanto mal fez a instituiçao MinasCaixa e tanto mal
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trouxe a sociedade mineira. Tudo isso culrninou corn a fechamento dessa
instituiçâo simpática, que sempre cumpriu, ao longo de sua histôria, uma
função social da major expressâo, funcào essa que fai suprimida imponda
uma perda e retrocesso a sociedade de Minas Gerais.

Gostaria de dizer que farei muito pouca apenas votando em favor desse
projeto e, nesse aspecto, não me vejo merecedor de palmas e aplausos. Mas
voto confiado no Governador do Estado, cuja preocupação em relaçâo ao
assunto conheço, tendo, inclusive, urn documento firmado por S. Exa., na
fase de campanha, que denota simpatia e preocupação para corn a causa
que ora apreciamos e, certamente, iremos aprovar. Dispensando as palmas,
porque delas nâo me faço merecedor, quero repetir que votarei
favoravelmente ao projeto. Obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
o Deputado Adelmo Carneiro Leâo - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

trabalhadores e trabaihadoras da MinasCaixa, quero, em primeiro lugar,
saudar as trabalhadores e trabalhadoras da MinasCaixa que, durante esses
quase nove anos, perseveraram e persistiram na luta em defesa da justica e
de seus direitos. Que essa luta de vocés possa servir de exemplo para
aqueles que estão desesperançados neste Pals, para que passem a acreditar
que lutar vale a pena, lutar sempre. Parabéns. (- Palmas.)

Quero, também, em nome da Bancada do PT, dizer que a que vocës estão
conquistando hoje poderia ter sido uma conquista antecipada, desde o
primeiro momento do fechamento da MinasCaixa, em abril de 1991. No
entanto, essa questão não foi vencida, porque, lamentavelmente, os governos
anteriores nâo foram sensiveis a manutençäo e a atenção ao direito de vocés.
(- Palmas.) Neste aspecto, acho que é preciso, neste rnomento,
reconhecermos a importãncia e o valor do Governador Itamar Franco. Essa
conquista que vocés estâo tendo hoje e, tambérn, fruto da sensibilidade de
urn governo que tern sido atencioso a luta dos trabalhadores. A esperança
que tenho e de que o Governador Itarnar Franco fará, ainda, muito mais em
favor dos trabaihadores de Minas Gerais.

Para encerrar, quero, também, em name da Bancada do PT, fazer urn apelo
a vocês. Desde a prirneiro momenta, denunciamos, nesta Casa, que a
fechamento da MinasCaixa e a fracasso dos Bancos do Estado de Minas
Gerais erarn, fundamentalmente, fruto da ma e irresponsável administraçao
dos governantes do nosso Estado, que, lamentavelmente, se utilizaram dos
Bancos do Estada coma se deles fossem. Tivemos muitos exemplos disso.
Mas, hoje, além de estarrnos votando, neste momenta histOrico, urn projeto
de lei que resgata a direito dos trabalhadores e trabalhadoras da MinasCaixa,
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instalamos aqui, na Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, uma
CPI para analisar a problema do sistema financeiro do Estado de Minas
Gerais. Sei que todas vocés poderãa dar uma enorme contribuição no sentido
de revelarmos, para nós mesrnos e para todo o povo de Minas Gerais, a que
significau essa estrutura, quem usau e rnal usou dela, em beneficlo de
paucos e em prejuizo de muitos. Ternos que fazer essa revelacâa para Minas
Gerais, e todos Os trabaihadores poderao dar enorme cantribuiçao, revelando
a que foi a sisterna financeiro e mostrando claramente que, nurna
administração séria e responsável, em que as governantes estao
comprometidas corn a transparência, corn as direitos legitirnos dos
trabalhadores e corn o bem da sociedade, nenhum Banco é passIvel de
quebrar, coma quebraram as Bancos do Estado de Minas Gerais.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Marcia Kangussu.
• Deputado Márcio Kangussu* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, visitantes,

acho que ja está passando da hora de corrigirrnos injusticas. J6 tivernos
várias declaraçoes de voto e algumas profundamente dernagOgicas. E precsa
que votemos, e agora, para corrigir essas injusticas. Parabéns aas
funcionários da MinasCaixa. Parabéns, Doutor Viana.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Cam a palavra, a Deputado Alberto Bejani.
• Deputada Alberta Bejani - Concordo corn as palavras do Deputada

Marcia Kangussu. Gastaria apenas de lembrar aos senhores que fizerarn
parte da MinasCaixa, que tanto nos orgulhou em Minas Gerais, que esse
prajeto é autorizativo. Votaremos a favor dele, mas e autorizativo. Se a
Governador quisesse, realmente, agir corn determinacão, corn o cargo de
Governador de Minas, nao precisaria desse projeto de lei. Urn simples
decreto ja resolveria a que querern. 0 projeto é autarizativa. Ele faz, se
quiser. Varnos votar, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Luiz Tadeu Leite.
• Deputada Luiz Tadeu Leite* - Srs. Deputados, estarnos cheganda, esta

semana, a esta Casa, vindos do Executivo. Estamos vendo, hoje, a Doutor
Viana caroar de êxito urn trabalho de muitos anas. Fai preciso que
aparecesse urn Deputado, do centro de Minas Gerais, roedor de pequi, corn
esse compromisso que tern para corn a nossa regiãa, para que aqui viesse
urn projeta que faz justiça aas servidares da MinasCaixa. Todos nOs,
mineiros, temos fixados em nossa memória as detalhes de coma aconteceu
aquele fechamenta, na calada da naite, de uma estrutura bancária da malor
competência, que era a MinasCaixa, e mais grave ainda, Srs. Deputados, de
coma ficaram rnilhares de funcionários, mendigando vagas do Estada e
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pedindo favor a outras Secretarias, para ter o direfto constitucional de prestar
serviços. Portanto, mesmo tarde, essa justiça que se faz é da maior
importância. 0 Deputado Doutor Viana conseguiu esse feito. Essa
unanimidade que estamos vendo aqui não é freqUente, é rara. Aqueles que
estâo comparecendo a esta Casa, para abrflhantar esta tarde, estão saindo
como testemunhas de urn acontecimento raro, ou seja, de uma unariimidade
em torno de uma causa. Isso acontece porque a causa da MinasCaixa não é
apenas do Viana e desta Casa, mas também de todo o povo mineiro, que
sentlu a grande injustica que foi cometida para corn os funcionários da extinta
MinasCaixa. Por essa razäo, sou solidário e tenho certeza de que 0
Governador Itamar Franco, quando permite que esta Casa discuta o assunto,
está sendo democrata, ou seja, está dando oportunidade para que esta Casa
entre para a histOria de Minas Gerais, participando de urn ato de justiça como
este. Se fosse egoIsta, politicamente falando, o Governador, Ia mesrno,
resolveria esse problerna. Ele nâo viria a esta Casa, originado da iniciativa de
urn Deputado. Essa e uma prova de que o Governador Itamar Franco tern
muito apreco pelo Legislativo. Tenho a conviccao de que será urn dos
primeiros projetos a serem sancionados por S. Exa. o Governador Itamar
Franco. Tenho a certeza disso.

* - Sem revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
o Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados e caros

funcionários da MinasCaixa, o nosso LIder, Deputado Marco Regis, ja
encaminhou favoravelmente a votacão, dando a posição da Bancada do PPS,
mas, corno funcionário püblico, nâo poderia deixar de ocupar, na tarde de
hoje, esta tribuna, para curnprirnentar, de püblico, o nosso querido amigo
Deputado Doutor Viana, pela sua iniciativa. Esse projeto vem resgatar essa
grave injustiça cometida aos funcionários da MinasCaixa. Portanto, parabéns,
Deputado Doutor Viana, Deputados e funcionários da MinasCaixa, que estão
aqui mobilizados, lutando por seus direitos. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
o Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.

Deputadas, o clima é de festa. Nesses mornentos, é importante que se faça
urna refiexão. Prirneiro, o que aconteceu na MinasCaixa foi urn crime, näo
apenas contra os servidores, mas também contra o erário pCiblico. Na época
do Governador Hello Garcia, todos nOs sablamos muito bern quern presidia
aquela instituição e quais eram os seus Diretores.

Alguns já passaram por esta Casa. Todos nós sablarnos como eram
tratados os recursos püblicos naquela instituição: corn muito pouco zelo.
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Politicos tomavam empréstirnos e näo honravam os seus cornpromissos.
Sabernos, muito bern, o nome desses senhores que por 16 passaram. E born
que os servidores não se esqueçarn disso.

Assistimos, no prirneiro Governo do Sr. Hélio Garcia, o que aconteceu corn
a MinasCaixa. Depois, tivemos urn outro Governador. Contagem pediu
perdão por ele ter passado por Ia. Ele se omitiu e nada fez pela MinasCaixa.
Os servidores ficararn, novarnente no Governo do Sr. Hello Garcia e do
anterior, o do Sr. Eduardo Azeredo, nurn limbo jurIdico, sendo empurrados de
urn canto para o outro neste Estado. Nada de efetivo foi feito. Não podemos
nos esquecer disso. Agora, Doutor Viana, o senhor quer restabelecer
realmente urn princlpio de justiça.

Outra reflexäo que gostaria de fazer: o papel desta Casa terrnina, quando
da aprovaçâo da lei. A sançâo e a efetivacão das propostas não dependern
de nos, nâo dependern do Poder Legislativo, mas sirn do Poder Executivo. Se
algo der errado na frente, é importante que os servidores canalizern suas
energias e mobilizacôes para tambérn pressionar o Governo Estadual. Isso é
dernocrático, faz parte da dernocracia. (- Palmas.) Evidentemente, contarão
corn o apoio desta Casa, do Doutor Viana, Deputado jovem e novo nesta
Casa, que já vem mostrando seu valor e sua intervenção neste Poder. Muito
se orguiha esta Casa de t6-lo como membro, e nOs, de t6-lo, como colega. (-
Palmas.)

Ontern a noite, ate tarde, em reunião pelos bairros de Contagem, servidores
da MinasCaixa estiveram Ia em casa, corn um amigo comum, o Luiz. E 0 Luiz
disse o seguinte para as pessoas que estiveram corn ele: "Podem ter certeza
de que o voto do Durval e do PT sera por aquilo que eles sempre lutaram na
Assembléia, que e a justica aos servidores da MinasCaixa". E esse o nosso
voto, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e

senhoras que ocuparn as galerias, quero cumprimentar o Doutor Viana pelo
betissimo projeto. Doutor Viana, estamos fazendo justiça a uma classe
trabaihadora que foi muito prejudicada, h6i vários anos. Tenho certeza de que
o Governador Itamar Franco sancionará esse projeto corn muita alegria,
porque é urn compromisso dele que será realizado. Parabéns, funcionarios da
MinasCaixa, parabéns, Doutor Viana. (- Palmas.)

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Amilcar Martins.
O Deputado Amilcar Martins* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, já esta na

hora de votarmos esse projeto. A Bancada do PSDB já se mostrou



0
E
0
Si
0

1484
claramente favorável ao projeto do Deputado Doutor Viana. Gostaria apenas
de dizer que fica aqui também firmado, de antemâo, urn compromisso de
todos os Deputados: os Deputados a favor desse prajeto assumem tambérn a
compromisso de, se a projeto não for sancionado pelo Governador, derrubar
a veto. Era 56 isso. (- Palmas.)

* - Sem revisào do orador.
O Sr. Presidente - Em votaço, o Substitutivo n o 1, salvo emendas. Os

Deputados que a aprovam permaneçam coma se encantram. (- Pausa.);
rejeitada. Ern votaçäo a projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçáo,
as Emendas n°s 1 e 3. Os Deputados que as aprovam permaneçam coma se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, partanto, aprovado, em 10 turno, a
Projeto de Lei n o 40/99 corn as Emendas n° 1 e 3. A Comissão de
Administração Püblica.

Declaraçoes de Voto
O Deputado Márco Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, ilustres visitantes, fiz questãa de falar apOs a votaçaa, porque,
como muitos, estou esperando, nesses longas ültimos nave, ou quase dez,
anos par essa vatação. Gostarlamos de ter vatado esse prajeto ha muita mais
tempo, apesar de concordar corn a Deputado Doutor Viana: justiça ainda que
tardia. Felizmente, esta Casa hoje resgata um campromisso histórico do povo
do Estado. Não dos servidores, não de nOs, parlamentares, mas a
comprornisso da histOria de urn povo altaneiro, que sempre lutou pelas
hberdades e, acima de tudo, pela justica. Quero chamar a atençao dos
senhores, porque muito tern a contribuir conasca. 0 Deputado Adelmo
Carneiro Leâo lembrava aqui a CPI que será instaurada na Casa. Trago em
mâos a levantamento que fiz para, na época, denunciar coma se estava
fechando a MinasCaixa, de forma escusa, nâo transparente e inaceitável. Foi
precisa esperar nave anos para chegar a esta Casa e ver esse projeta
votado. Dizia ao Doutor Viana: Deputado, tenha certeza de que nâo tenho
inveja ou ciUme de V. Exa.; estou do lado de V. Exa., porque acompanhei a
pracesso desde aquela oportunidade, e a justica começa a ser praticada.
Esse é urn ata importante, mas muitos autros poderão advir dele.

Quera dfzer aa Deputado Amilcar Martins que tenha certeza de que o Sr.
Governador nos ajudará e fará justiça canosco. Coma bern Iernbrou a nosso
companheiro Luiz Tadeu Leite, o Sr. Governador poderia ter praticada esse
ata, mas quis que a Assembléa, que representa a pava de forma
heteragênea, se manifestasse, coma a fez, vatanda favoravelmente ao
projeta. Portanto, a Sr. Gavernador, sem d6vida algurna, ira sancionar a
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prajeto. E esta Casa comeca hoje a praticar justica e a investigar aqueles que
lesaram a patrimônia püblica, pois isso näo ficará de graca. Muito obrigada,
Sr. Presidente.

O Deputado Alberta Pinto Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, deixel
para fazer a declaracäa de voto depais, na qualidade de Lider do Governo,
parque não era nassa intencâo pracrastinar a vataçãa. Gastaria de trazer ao
conhecimento deste Plenário a trabaiho do Deputado Doutor Viana, que já foi
aqui ressaltado algumas vezes. Acompanhamas de perta a projeto de sua
iniciativa, corn seus percalços e a necessidade de grande interaçâa junta ao
Executivo. Queremos ressaltar que a resultado desse trabaiha, au seja, a
prajeta que acaba de ser apravada par esta Casa, teve a apaia do Executiva,
a comecar pelo limo. Governador Itamar Franca, que assumiu a
compromissa, em campanha, de examinar essa matéria. Assumiu urn
campramissa formal corn as funcionárias da MinasCaixa, e de toda sua
equipe, que dernonstrou grande sensibilidade para acolher essa causa e
encontrar, juntamente cam as senhores, um caminho que a Estado
supartasse, rnas que resgatasse, ao mesrna tempo, essa divida, que nâa é
deste Governo, e uma dIvida de Minas Gerais corn as funcianárias da
MinasCaixa.

Fica, portanta, declarado, de p6blica, para aqueles que tern qualquer düvida
sabre a posicäo do Governo, que esse prajeta é a fruto de um entendimenta
arnpla entre as Paderes Legisiativo e Executivo. Muito obrigada.

O Deputado Dautor Viana - Quero, na rninha declaraçãa de vata, agradecer
aas nobres colegas Deputados a sensibilidade e a apaio unânime a essa
causa tao justa. Eu ficaria intranquila cam a minha consciência se não viesse
declarar a meu vato e agradecer a vocês.

Quero agradecer ao Executiva, pois fai uma negaciacão demorada, mas
séria, sem precipitaçoes. Portanto, gostaria de agradecer a todos as
membros, aos Secretários, ao LIder do Governo e ao nossa Governador
Itamar Franca, que sinaiizou positivamente, pois agora é a hara certa para
que a Estada faca a acorda e pague. Embora desejasse atender antes aos
senhores, injusticadas servidores da ex-MinasCaixa, nâo podia pagar-Ihes e
nàa queria vetar a projeto.

Portanta, agradeco ao Executivo, ao Legislativo, a todas as assessores que
calaborararn na parte legal e, principalmente, a presenca calorasa dos -
agara, sim - ex-injusticadas da ex-MinasCaixa. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Votaçãa, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 301/99, do
Deputada Pastor George, que estabelece candiçãa para a camércia de
bebida alcoOlica no Estado. A Camissâo de Justiça concluiu pela
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constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa do Consumidor oprnou
por sua aprovaçào. Emendado em Plenário, voltou o projeto a Comissão de
Defesa do Consurnidor, que opina pela aprovaçâo da Emenda n o 1. Em
votaçao, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovarn permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçâo, a Emenda n o 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n o 301/99
corn a Emenda n° 1. A Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 479/99, do Deputado Alberto
Bejani, que autoriza o Governador do Estado a conceder a servidor pUblico
inativo o direito a percepção de proventos corn base no vencimento
correspondente a jornada de trabaiho de 40 horas. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucjonaljdade do projeto corn a Ernenda n° 1, que
apresenfa. A Comissão de Adrninistração PCiblica opina por sua aprovação
corn a Subemenda n° 1, que apresenta, a Emenda n o 1, da Comissão de
Justiça. A Cornissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir
parecer. Em discussão, o projeto. Corn a palavra, para discutir, o Deputado
Alberto Bejani.

O Deputado Alberto Bejani - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, amigos
da MinasCaixa, nossos parabéns. Queira Deus que esse projeto que foi
aprovado, que essa lei autorizativa, se tome realidade. Pedimos a Deus que
ilurnine a mente do Sr. Governador e ele imediatamente refaça e apague esse
mal que fol feito a voces, da MinasCaixa.

O projeto que agora estamos discutindo, o Projeto de Lei n o 479/99, diz
respeito a maloria dos servidores da educaçäo, que está sendo penalizada
por uma lei que Ihes dava apenas 30 horas quando, na verdade, parte recebia
40 horas na aposentadoria.

Gostana de deixar bern claro que confio nesta Casa, conflo nos Srs.
Deputados, porque hoje vamos mostrar para Minas Gerais que o politico não
lembra da educação somente na época da eleição. Politico tern que lembrar
daeducaçao a vida inteira.

E urn projeto que estamos trabaihando praticarnente durante o ano inteiro,
para mostrar que o salário de R$600,00, R$700,00, para quern passa a vida
inteira de pd, a frente de urn quadro-negro, nào é salário, é esmola que se dá
ao educador. E nâo vejo nada de mais em aumentar esse salário para
R$1.100,00 ou R$1.200,00, o que continuaria sendo urn salário pequeno,
indevido, para quem passa a vida educando. A educacão é o inicio de tudo. A
educaçao e ate responsável pelo Presidente da RepUblica neste Pals.

Gostaria de lembrar que esse projeto foi aprovado pela Comissão de
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Justica. Fol aprovado pela Comissão de Administracão, e o parecer, a
continuar como está, é inconstitucional. Portanto, tenho certeza de que os
Srs. Deputados não irão se deixar levar por pedidos de pessoas não ligadas a
educacão.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Gostaria de parabenizá-lo pela
lucidez corn que apresentou esse projeto e entendo que a sua proposta é
séria, que vem corrigir urn erro histórico.

Esta Casa Legislativa e os Deputados muitas vezes são testemunhas do
esforço que o funcionário faz quando está lotado numa secretaria corn uma
jornada de trabaiho de 6 horas ao dia e, as vezes, faltando dois anos para se
aposentar, recorre ao Deputado, ao Secretário, solicitando a mudança de
lotacao de secretaria para outra que tenha a jornada de 8 horas, para
perfazer a jornada de 40 horas sernanais.

Esse projeto de V. Exa. val dar uma tranqüilidade muito grande ao
funcionário. Aquele que trabalhou durante tantos anos, as vezes na
Secretaria da Educacao, faltando dois anos para se aposentar, recorre a urn
Deputado, ou a urn favorecimento politico vergonhoso, para ser transferido
para uma outra secretaria - como a de Administracão, da Fazenda -, porque
all se exige jornada de trabaiho de 8 horas, e ele poderá completar o seu
salário.

Quero dizer a V. Exa. que esta Casa, pelo que estou vendo aqui, corn o
espirito de resgatar, as vezes, erros histáricos, estará dentro desse espirito
que hoje o sernblante de cada Deputado aqul presente demonstra.

Ternos o cornprornisso de corrigir essa grave distorcão, por meio do projeto
de lei apresentado por V. Exa. Receba da Lideranca da Minoria e da
Oposiçao da Casa total e irrestrito apoio ao seu projeto. (- Palmas.)

Sr. Presidente, Sr. Deputado, após a votacão estaremos pedindo a
verificação de votacao, para que o quadro possa ser testemunha da presenca
e do voto dos Deputados, nurna retribuicão 30 esforço que o funcionarlo tern
feito pelo nosso Estado e pelo que tern construido, dia-a-dia, em Minas
Gerais. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Amilcar Martins (em aparte)* - Meu caro Deputado Alberto
Bejani, quero, de püblico, manifestar a V. Exa. o meu cumprirnento. 0 projeto
de V. Exa. tern o objetivo claro de reparar uma injustiça cornetida contra urn
grupo de funcionários ptblicos, urna injustiça cometida pela administração
pUblica, que, agora, por iniciativa do Deputado Alberto Bejani, ternos a chance
de reparar. (- Palmas.)

Mas, rneu caro Deputado Alberto Bejani, ouco dizer que ha uma orientação,
por parte do Governador Itamar Franco, para que não se aprove esse projeto
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nesta Casa. Quero manifestar, corn muita clareza, a V. Exa. algumas
posiçães a esse respeito. 0 Governador Itamar Franca, ao langa de sua
campanha poiltica eleitoral, assumiu vários e claros cornpromissos corn as
funcionárias püblicas do Estada de Minas Gerais. Sabemas, Deputado
Alberta Bejani, V. Exa., que é urn politico experiente, e tados as Deputadas
desta Casa, que ninguém é abrigado a prameter nada a ninguém durante a
campanha eleitaral, mas é preciso também ter muita clara a seguinte: se a
pessaa nãa é abrigada a prameter, é abrigada a cumprir a que prarneteu. (-
Palmas.) E issa é precisa que fique muita clara para nOs, tadas nós da
Bancada do PSDB. Hoje, par uma feliz coincidéncia, tadas as 12 Deputados
do PSDB estäo aqul em Plenário para votar a favor do projeto de V. Exa.

Quero, finalmente, levantar uma suspeita, que é apenas uma suspeita, mas
que me entristece profundamente, porque mostraria urn gesto de infelicidade
e de mesquinharia politica que nâo pademos aceitar nurn Gavernador de
Estada. Todos sabemos que V. Exa. é urn ilustre politico de Juiz de Fora. (-
Palmas.) E sabemos mais do que issa, Deputado Alberto Bejani, sabemos
que teremos eleiçöes municipais no ano que vem e que neste momenta, se
forem verdadeiras as pesquisas eleitorais de que temos conhecimento, se as
eleiçOes fosse hoje, V. Exa. seria eleito Prefeito de Juiz de Fora. (- Palmas.)

Na entanto, Deputado Alberta Bejani, não possa acreditar que, par urna
razão municipal, par uma razão local, em função de uma disputa do
Governador Itamar Franca corn V. Exa., ele cometa um ata de injustica e de
mesquinharia que vá prejudicar as funcionários püblicas de todo a Estado de
Minas Gerais. Portanto, quero que isso fique coma uma palavra de alerta,
uma palavra de advertência a todos as funcionárias püblicos de Minas Gerais
e a todos as Deputados da Assembléia Legislativa.

Não podemos aceitar que a politica seja reduzida a sua dimensão menor, a
sua dimensão mais mesquinha. Não podernos admitir que, par V. Exa. ser urn
eventual candidato a Prefeitura de Juiz de Fora, par ser urn eventual
candidato que ameaça as interesses e as pasicöes do Governador Itamar
Franca, esse projeto opartuno, correta, que vem corrigir injustiças contra o
funcionalismo, seja derrotado par urna atitude menar, par uma atitude que
rebaixa a polItica a uma atividade mesquinha. Não podemos aceitar isso.
Portanto, V. Exa. pade ter a certeza de que todos nós, da Assembléia
Legislativa, que temos urna compreensäo da chance de reparar essa injustiça
estarernos solidários cam V. Exa., aprovando seu projeto e denunciando
todas aqueles que par qualquer razäo näo a apravern. Parabéns, Deputado
Alberta Bejani.

0 Deputado Alberta Bejani - Obrigado, Deputado Amilcar Martins. Gostaria
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apenas de lernbrar que nós entendemos que, neste pals chamado Brasil,
larnentavelmente, aposentadoria é sinOnirno de passar dificuldades. Posso
falar de cabeca erguida porque, quando Prefeito da cidade de Juiz de Fora,
fiz uma lei para que todos as aposentados e pensionistas cantinuassern
recebendo a que receberiarn trabalhanda. Nâo é porque se aposentau que
deixa de pagar água, que deixa de pagar IPTU, que deixa de pagar energia
elétrica, que deixa de pagar alimentaçaa, que deixa de comprar rernédia.
Temos que ter a certeza de que a cidadâo aposentado está apta para fazer
urn trabalho na sua casa, para viajar, para passear, para aproveitar a resto de
sua vida, não para se preacupar, dirninuindo seu salário, fazendo corn que ele
passe dificuldades na hara do almaca e na hora do jantar. Conheço alguns
educadores que estha vendendo churras e pipocas para sobreviver. Isso é
uma vergonha para quem é sinônimo de base em qualquer parte do rnundo, e
näa so no Brasil. Par isso, faco urn apelo ao Governador Itarnar Franca. Sou,
inclusive, capaz de nao disputar a Prefeitura de Juiz de Fora se a senhor der
ordem para que esse projeta seja aprovada. Retira rninha candidatura a
Prefeito de Juiz de Fora para mastrar que não sou dana do poder. 0 poder
tern que chegar as nossas mäos, primeira, pela vontade de Deus, que é a Pai
rnaior; segundo, pela vontade do povo e pela trabalho que se executa. Retiro
minha candidatura a Prefeito, Sr. Governador, se a senhor rnandar aprovar
esse prajeta. (- Palmas.) E urn projeto que tern a ordern do Sr. Governador de
nãa ser aprovado. Já que em politica tudo e negociável, eu negocia aqui ern
püblico que deixo a Sr. Tarcisia ganhar se a senhor aprovar a projeto que vai
beneficiar essa multidão em Minas Gerais.

0 Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Alberta Bejani, agradeco a
aparte. Inicialmente, gostaria de cumprirnentar este povo ordeiro, este povo
bravo de Juiz de Fora, que vem aqui näo apenas defender as interesses da
cidade, rnas defender as de todos as servidores do Estada que estãa na
mesma situacäo. Em que pese a justificativa do seu prajeto, corn a qual
concordamos e acharnos que é urn caso de justica, acho que deveriarnas
vatar. Gostaria de esciarecer a todos as presentes que a vatacão doprajeto
hoje depende da retirada da ernenda do Deputado Rémolo Aloise. E rnuito
irnpartante que a pessoal de Juiz de Fora saiba dissa. Eu havia entrado corn
uma emenda rnelhorando a prajeto e, a pedido do Deputado Alberta Bejani,
retirei-a. Está aqui protocolada a retirada da emenda. Mas, corno a Deputada
Rérnala Aloise, LIder do Governo, entrau corn urna ernenda, esse projeto não
mais poderá ser votado aqui, hoje. Isso e regimental. Portanto, Deputada
Alberta Bejani, agradeço a aparte e gastaria de sugerir a Mesa que, apOs a
seu pronunciarnento, suspendesse a reunião par alguns rninutos, para que a
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LIder do Governo pudesse retirar essa emenda. Se ela for retirada, terernos
perfeitas condicoes de votar o referido projeto. Muito obrigado.

o Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado Paulo Piau. Agradeço ao
senhor por retirar a emenda. Faço urn apefo a Presidéncia da Casa, a Mesa,
para que deem urn prazo a firn de que o Deputado Rêmolo Aloise retire a
emenda e possamos votar. Não vamos aguardar nossa volta no ano que vem
e que esse projeto continue tramitando, já que entendernos que tudo que está
nele está aprovado pelas cornissöes, está perfeito e vai chegar realmente a
atender a necessidade de 1.200 trabalhadores. E urna vergonha. Serão
beneficiados 1.200 trabalhadores. Parece novela de Janete Clair - que tern
inIcio, mas não tern fim. Lamento, corn todas as letras, o que está
acontecendo nesta Casa. E olhe que votei a favor do Governo, na anistia da
Policia Militar, sobre aquela famosa articulação que houve ern 1997, votei a
favor do Governo na anistia fiscal, e corn muito orguiho fiz isso. Não custava
nada ter a consciência tranqüila e votar esse projeto, que nào traz prejuIzo ac,
Estado e traz prejuIzos a pessoas que o merecem. Pelo menos, ter a
tranqüilidade de poder acordar sabendo que a luz nâo foi cortada por falta de
pagamento, que a água näo foi cortada, que o IPTU riao está atrasado e que
tern urn dinheirinho para comprar medicamentos e poder sobreviver. Peco ac,
Presidente da Mesa que nos dëm essa oportunidade.

o Deputado Antonio JUlio (em aparte)* - Sr. Deputado, estou ouvindo seu
pronunciamento desde a votação passada, quando V. Exa. deixou claro para
a galeria que se tratava de urn projeto autorizativo. Esse Projeto de Lei n o 479
é urn projeto autorizativo também. Seria born que isso ficasse bern claro, para
que nenhurn servidor que aqui está, nenhuma pessoa que está lutando pela
aprovaçao desse projeto saia daqui enganada. Tivernos o discurso de V. Exa.
agora rnesmo, questionando e ate criticando o projeto do Deputado Doutor
Viana, e agora estamos votando urn projeto de sua autoria.

Outra coisa que estou estranhando rnuito é a proposição do Deputado
Paulo Piau. Isso e urna forma de jogar urn companheiro contra a galeria,
porque é regimental o direito de apresentar emenda. Náo somos obrigados a
votar urn projeto da forma como ele é apresentado. Então, uma forma de
querer rnenosprezar o Deputado é pressioná-lo publicamente para que retire
a sua emenda. Não podemos cercear esse direito de quem quer que seja,
porque isso está dentro do nosso Regirnento. E se for dessa forma, não
adianta ter discussão. Se assirn for, seria preferivel, entao, entrar direto no
processo de votaçao. Essa é a minha opiniâo. Muito obrigado pelo aparte.

o Deputado Alberto Bejani - Gostaria de esclarecer a V. Exa. que em
mornento algurn menosprezei o projeto do Deputado Doutor Viana. Pelo
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contrário, parabenizo o Deputado Doutor Viana. Sá fui bern claro quando
disse que é urn projeto autorizativo, como é o meu, porque poderia esperar
que viesse urn projeto do Governo para beneficiar aposentados que estâo
ganhando urna rniséria neste Estado, chamado Minas Gerais.

Portanto, sO tenho que cumprirnentar o Deputado Doutor Viana. E digo
mais: não gostaria de voltar ao assunto, mas quero lembrar, para encaixar no
que o senhor falou ha pouco: quando Prefeito de Juiz de Fora, em 1990,
demos total apoio quando a MinasCaixa foi fechada. Fizernos ate rnesmo urna
rifa de urn carro novo, para ajudar os seus funcionários. Estou apenas
dizendo que esse processo é tao justo coma é a projeto de lei que foi
aprovado. Portanto, nao vejo nenhurna maneira indelicada, de rninha parte,
na colocacão. Agora, you lamentar muito, em nome de várias pessoas que
necessitam, se esse projeto nào for aprovado. Para nOs, Deputados - como já
foi divulgado por toda a imprensa, Deputado ganha bem, e nao é mentira -,
para nós está ótimo. Mas nao é assim que temos de pensar; fornos eleitos
para pensar no povo de Minas Gerais.

o Deputado Paulo Piau (em aparte) - Deputado Alberto Bejani, gostaria
apenas de responder ao Deputado Antonio JUlio. Na verdade, estranho essa
questâo. Quero dizer que a votacão desse projeto näo termina agora, é
votação apenas em 10 turno. Ha ainda o 21 turno. Evidentemente, no outro
turno poderemos apresentar todas as ernendas necessárias.

Portanto, se o Deputado Alberto Bejani quer votar esse projeto hoje,
deverlamos respeitar a sua vontade. Foi para isso que fizernos a nossa
colocaçâo. Evidenternente, se as emendas forem retiradas, votaremos esse
projeto hoje. Caso não sejam retiradas, a projeto näo será votado, nâo
atendendo ao pessoal de Juiz de Fora, que aqui está para apoiá-lo. Muito
obrigado.

o Deputado Alberto Bejani - Gostaria de esclarecer que não é apenas Juiz
de Fora que está presente. Ha outras cidades de Minas Gerais aqui
presentes, porque se trata de projeto que atende aos quatro cantos do
Estado. Ficarlamos bastante decepcionados, porque, como disse bern V.
Exa., ha ainda a 21 turno. Podern apresentar emendas que iräo para as
comissOes, para que se vote no 2 0 turno. Termino antes do meu tempo -
ainda tenho 39 minutos para fazer o meu pronunciarnento -, após dar a
palavra ao Deputado AntOnio Carlos Andrada.

o Deputado AntOnio Carlos Andrada (em aparte) - Agradeco o aparte
concedido por V. Exa. Quero dizer que, como seu colega neste Plenário,
quero dar rneu testemunho de seu interesse, de sua garra e de sua vontade
de sempre lutar pelas boas causas do Estado, em particular, a que trata dos
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servidores. V. Exa. tern sido, realmente, urn pariamentar exemplar e aguerrido
em relaçao a suas posiçöes. Haja vista suas palavras ainda ha pouco,
colocando o seu projeto pessoal de disputar a Prefeitura de Juiz de Fora,
colocando tudo isso em urna mesa de negociação, nâo para que V. Exa. seja
o beneficiado, mas para que o servidor inativo do Estado possa conseguir
algurn ganho e essa negociacao possa avançar.

Mas gostaria também de dizer que - e é importante deixar isso muito claro -
hoje estamos discutindo dois projetos da mais alta importância para o serviço
pCiblico de Minas Gerais. Urn já foi votado, trata da questao dos ex-servidores
da MinasCaixa. 0 outro trata da questâo dos inativos. Hoje, nesta tarde ern
que se discutem tantas questoes importantes do servidor, näo estamos aqui
enxergando nem ouvindo nenhuma Iiderança sindical da categoria dos
servidores. Neste momento, onde estão Os lIderes sindicais, que não estão
conversando, argumentando e pressionando os parlamentares em defesa dos
servidores? Ha poucas lideranças preserites, mas de setores localizados. As
grandes coordenaçães e os grandes rnovimentos não estão presentes.

Não estamos assistindo a argumentaçâo vibrante que era feita no passado.
Estarnos vendo o siléncio, porque neste momento estamos votando matérias
que muitas vezes não interessam a setores da esquerda, que gostariam de
estar na frente, comandando o processo, mas foram omissos. Perderarn o
trem da histOria e estào sendo atropelados por pessoas valorosas, que
querem resgatar o direito do servidor.

Deputado Alberto Bejani, queremos dizer que estamos firmes a favor do
projeto, como já foi dito pelos LIderes do nosso partido. Estamos dando apoio
integral e vamos renovar o apelo a bancada do Governo, para que as
Lideranças do Governo na Casa retirem a emenda que fol apresentada. Na
verdade, essa emenda não visa aperfeiçoar o projeto; visa apenas atrasar a
votaçâo, talvez fazer corn que ela ocorra sem a presença dos servidores na
galeria. Então, que assumam urna postura contrária: votem contra, mas
votem.

0 Deputado Alberto Bejani - Muito obrigado, Deputado Antonio Carlos
Andrada.

Vou continuar a explicar o que é esse projeto de lei, porque quero dar
tempo para que o Governador ligue para o seu Lider, Deputado Alberto Pinto
Coelho, para negociar a retirada da minha candidatura, em troca da
aprovação do projeto. Se o Governador ligar para cé e disser ao Deputado
Alberto Pinto Coelho, que e LIder do Governo, "Deputado, pode dizer ao
Deputado Alberto Bejani que, se ele realmente não for candidato, aprovamos
esse projeto", estarei pronto para negociar e, evidentemente, deixar de ser
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candidato. Quern sabe? E tao importante esse projeto que - näo digo apoiar o
candidato dele - posso procurar nào atrapalhar. Basta que mande aprovar.

Então, Sr. Governador Itamar Franco, o senhor tern 34rnin59s para ligar
para cá e falar: "Deputado Alberto Pinto Coelho, you negociar, sim. Pode
pedir ao Deputado Rêmolo Aloise para retirar a emenda, deixar votar e
aprovar 0 projeto".

Espero isso, e tomara Deus que aconteca. Ja estamos no final do século.
Quern sabe pode acontecer? Quem sabe o Governador se lembre de que, urn
dia, teve alguern que Ihe ensinou o b&-6-b6 e que, hoje, se chegou onde esta,
foi porque teve educacäo. Hoje, se pode chegar a frente da imprensa e dizer
assim: "0 senhor quer que [he responda em português ou em inglês?", é
porque teve educador para deixa-lo nessas condiçães. Senão, não estaria
falando nem o português corretamente.

Portanto, meus amigos, estou aguardando.
0 Deputado Joâo Leite (em aparte) - Deputado Bejani, estou

acompanhando o seu pronunciamento e também os apartes. Os Deputados
que o aparteararn foram felizes ao apontar uma disténcia muito grande entre
o discurso do Governador Itamar Franco e a sua pratica. Esta - estamos
vendo hoje - esta bern distanciada daquele discurso de campanha e do que
temos visto.

Hoje, o que Minas Gerais está acompanhando é urn Governador candidato
a Presidéncia da RepUblica que, a todo momento, atropela -nâo interessa
quern - a pessoa que se coloca a sua frente. Isso ficou claro em seus Ultimos
pronunciamentos em relação ao ex-Ministro Ciro Gomes, Ministro do seu
governo. Por ser pré-candidato a Presidéncia da RepUblica, Ciro Gomes foi
alvo de durissirnas crIticas do Governador, que, depois, tentou amenizá-las.
Alias, criticou duramente nao apenas o Ministro, mas também o seu LIder no
Senado a época, o Senador Roberto Freire, também do PPS. Portanto, quem
se colocar a frente do Governador sera atropelado, por causa do seu
interesse na Presidéncia da Repüblica.

E ficamos a ouvir cada coisa, corno essa 61tima sobre o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que estava na Europa, mas que mandou o
caminhäo de adubos sair da fazenda, para que pudesse ter urn contato corn a
PM, para ter urn novo Eldorado de Carajas. Isso é sonho do Governador, e sO
temos a lamentar.

Estamos vendo o Governador procurando forrnar a base politica da
intenção dele para 2002. Por isso, Deputado Bejani, interessa-Ihe rnuito
pouco, apesar de ser uma proposta para a educação que tern que ser
discutida, porque já esta interessado em apoiar e anunciar as obras do seu
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candidato a Prefeitura de Juiz de Fora, do seu candidato a Prefeitura de
Uberaba. E vai ser dessa maneira: o Governador, em Minas Gerais, já
fazendo sua base para a eleicâo presidencial de 2002. Tira da frente o ex-
Ministro Ciro Gomes e vai retirando os outros adversários.

Portanto, isso que é tao importante para V. Exa., é tao importante para Os
servidores da educaçào, neste momento, não interessa ao Governador do
Estado. Muito obrigado.

o Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado João Leite.
o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidência solicita aos

oradores que se atenham ao assunto em discussao.
o Deputado Alberto Bejani - Gostaria de lembrar ao Sr. Governador que

ainda disponho de 17 minutos. Sr. Presidente, onde está registrado o tempo
de que disponho?

o Sr. Presidente - V. Exa. dispãe de 30 minutos e 47 segundos.
o Deputado Alberto Bejani - Vejo que disponho de 34 minutos e 37

segundos.
Sr. Governador, ainda tenho 34 minutos para aguardar que o senhor nos

mande um recado, aprovando o Projeto de Lei n o 479, para que possamos
sair daqui satisfeitos e corn a consciência tranquila pela aprovacâo do Projeto
de Lei no 40, relativo a MinasCaixa; e do Projeto no 479, que diz respeito aos
educadores do Estado de Minas Gerais.

o Deputado Hely TarquInio (em aparte) - Queria cumprimenta-lo, em
do PSDB, pelo projeto que V. Exa. apresenta a esta Casa no sentido de
corrigir essa injustica, resgatando aos inativos o direito constitucional de
receber, através da sua emenda, a aposentadoria justa, por 40 horas de
serviço, embora tenham prestado 30. Mas isso é constitucional, passou pelas
Comissöes de Constituicâo e Justica, de Administração e pelas demais
comissöes desta Casa. De modo que esta Casa aprovou, defiriitivamente,
esse projeto. Gostaria de parabenizá-lo e, ao mesmo tempo, fazer coro corn o
Deputado Paulo Piau, que falou em nome do PFL, para que o Lider do
Governo possa retirar essa emenda a fim de que não se procrastine mais a
votaçâo desse projeto, que poderá ocorrer hoje. Mas, se o Lider do Governo
nâo o fizer, estará adiando, cada vez mais, o direito do servidor inativo. Muito
obrigado.

o Deputado Alberto Bejani - Obrigado, Deputado Hely TarqüInio.
Gostaria de aproveitar a oportunidade para ler o art. 40, da Constituicâo

Federal: "Os proventos da aposentadoria e as pensöes serão revistos, na
mesma proporçâo e na mesma data, sempre que se modificar a remuneraçäo
dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e
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aos pensionistas quaisquer benefIcios ou vantagens posteriormente
concedidos aos servidores em atividade...".

0 art. 40 da Constituição Federal orienta-nos a tomar um posicionamento
porque o que se está fazendo, hoje, é inconstitucional. Não e a Deputado
Alberto Bejani que está dizendo, uma vez que a texto consta na Constituiçào
Federal. A Comissão de Justiça aprova esse projeto de lei. Tudo isso nos dá
a certeza de que nada ha para prejudicar a Estado de Minas Gerais, e sim ha
uma perseguiçào indevida. Eu me pergunto: que mal eu fiz em ter apoiado a
Dr. Itamar Franco, quando candidato a Senador, pela primeira vez? Que mal
fiz quando apoiei, pela segunda vez, o Governador, a época, candidato a
Senador pela segunda vez? Que mal fiz quando o apoiei para Vice-Presidente
da Repüblica, quando Fernando Collor era candidato a Presidente?
Estivemos corn Fernando Collor e Ihe dissemos: a homem que tern o escudo
da rnoralidade mora em Juiz de Fora e se chama Itamar Franco. Que rnal fiz
para receber, agora, o sinai vermeiho do Paiácio da Liberdade, dizendo que a
Deputado Alberto Bejani tern de ser oposição ao Governo? Isso foi dito pelo
Sr. Governador, que tachou a PFL e a PSDB, antes que nós nos
pronunciássemos, de oposicâo a ele. Fez isso de graça, por que? Que mal
fizemos a esse Governo?

Serb possIvel que a democracia nao existe em Minas? Será possivel que
não temos a direito de seguir nosso partido, de seguir a candidato que ele
apresenta? E a tinhamos, na eleição passada. 0 candidato a Vice-
Governador deste Estado, Clésio Andrade, é do PFL, e seria mais do que
correto, coma foi, nosso posicionamento de apoiar urn candidato de nossa
partido. Mas, em momento nenhurn, denegrimos a imagem do Sr.
Governador, nem na campanha, muito menos agora. E digo mais uma vez:
faltam 29 minutos e cinquenta e nove segundos para a senhor mandar para
cá uma autorizaçao para votar esse mIsero projeto, que já está me deixando
nervoso. (- Aplausos.) Será possivel que terei de começar a contar a história
do cachorrinho que tinha a nariz vermeihinho ou a dos Trés Porquinhos?

O Sr. Presidente - A Presidéncia solicita a V. Exa. que discuta a projeto.
O Deputado Alberta Bejani - Entãa, you ler requerimento, you ler todo a

texto que está aqui, pois ainda tenho 30 minutos. Lei no 479, que resgata
direito de servidores aposentados em Minas Gerais. No Brasil, ao contrário de
outros paises, envelhecer é sinônimo de preocupação, de incerteza e de
insegurança. 0 cidadao começa a trabalhar cedo, perde a juventude tentando
oferecer conforto e dignidade a familia e, quanda chega a hora de se
aposentar, al, sim, começam realmente as problemas. 0 cidadão que
imaginava corneçar uma nova etapa na sua vida, desfrutando uma vida mais



LA

z

()
E
0

0

1496
tranqUila, viajar, descansar, é surpreendido pela queda abrupta de seu padrão
de vida e de seu espaço no mercado de trabatho, parte então Para
subempregos, coma alternativa Para corn plementar a renda.

Em Minas Gerais, não é diferente, Sr. Presidente. Nossos idosos,
principalmente os servidores püblicos aposentados, são vistos como urna
carga extra Para a Estado, que the subtrai as vantagens e, pior, chega ao
absurdo de ignorar a texto constitucional. 0 art. 40, coma já disse aos
senhores, diz clararnente que e inconstitucional manter servidores ganhando,
na mesma area, salário diferenciado. Na prática, isso não acontece,
principalmente quando se trata dos servidores aposentados na area da
educação.

Mas tudo isso está prOximo de ter urn ponto final, se Deus quiser. Para
sanar essas distorçoes, trarnita nesta Casa projeto de lei de minha autoria,
que autoriza a Poder Executivo a conceder aos servidores piblicos inativos o
direito de receber proventos corn base no vencirnento, corresponderite a
jornada de trabatho de 40 horas semanais. E o que querernos. (- Palmas.)

Sr. Governador, quero lembrar a V. Exa. que as servidores lesados em
Minas Gerais, so na area da educaçao, são 1.066 ex-funcionários, além dos
servidores das Secretarias da Fazenda, do Planejamento, da Adrninistração e
do Instituto Estadual de Desenvolvimento de Recursos Humanos, recebendo
aposentadorias inferiores a que tern direito. Coma já disse e volto a repetir,
essa distorção desrespeita o texto constitucional, que, em tese, deveria
nortear as acoes dos Estados e dos cidadãos.

Gostaria de lernbrar ainda, Sr. Governador, Dr. Itamar Franca, que, pela
propasta que apresentei nesta Casa, a Governo deverá conceder ao servidor
pübtico inativo, aposentado em data anterior a publicação do Decreto no
36.737, que fixa a jornada de trabalho em 40 horas, a direito a receber
proventos corn base em jarnada de trabaiho de 8 horas diárias. E a que
queremos, Sr. Governador. (- Palmas.) Desde a investidura no cargo, a
jornada de trabatho era de 8 horas diárias. Em 1989, pelo Decreto n o 29.302,
de 22 de marco, em face da situação inflacionária que atravessava a Pals e
Para reduzir as gastos corn transporte e energia elétrica, as repartiçöes
pUblicas de Minas Gerais implantaram a jornada de trabaiho de 6 horas
corridas. Porém, a art. 2° do Decreto n° 29.302, de 1989, estabeleceu que a
irnplantaçao da jarnada de trabaiho se fará sem que haja, em hipOtese
alguma, prejuizo Para a usuário e reducao de vencimento do assalariado.

Entäo, nao está constando que temos conhecimento disso. 0 decreto
assegurou, aos optantes pelo horário corrida, o mesmo vencimento, sem
redução do salário. Gostaria de lembrar que, em 31/3/95, através do Decreto
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no 36.737, debelada a onda inf]acionária, o Governo voltou a implantar a
jornada diana obrigatoria, fixando vencimentos diferenciados Para as jornadas
de trabaiho, estabelecendo uma manobra que visau apenas prejudicar a
direito adquirido dos aposentados, que sempre trabaiharam durante as 8
haras diárias e que nào estão recebendo o que tOrn de direito.

Gostaria de lembrar ao Sr. Governador que ainda temos 24min4Os Para que
possa se comunicar corn seu Llder, que tanto estimo e admiro, Deputado
Alberta Pinto Coelho. Estamos aguardando, lembrando que o art. 1 0 do
Decreto n o 36.737, de 1995, estabeleceu: "Art. 1 0 - A jornada de trabalho dos
segmentas de classe, relacionados no art. 2° deste decreto, dos Quadros
Especiais de Pessoal das Secretarias de Estado da Fazenda; do
Planejamento e Coordenaçao Geral; de Recursos Humanos e Administração;
do Orgao Central e das Superintendéncias Regionais de Ensino, da
Secretaria de Estado da Educação e do Instituto Estadual do
Desenvolvirnento de Recursos Humanos, de que se trata a Decreto n°
36.033, de 14/9/94, é de 8 haras diarias, a serem cumpridas em dais turnas,
nos termos da resoluçãa dos respectivos titulares das Pastas". Isso é do
Decreto de Lei n° 36.737/95. 0 art. 5 0 , do Decreto-Lei n° 36.737, de 1995, diz
o seguinte: "Ficam incorporados aos valores estabelecidos na tabela tinica do
Decreto n° 36.631, de 30 de dezembro de 1994, as parcelas remuneratOrias
decorrentes do reenquadramento ou do reposicianamento anteriores, bern
coma aquelas relativas as gratificaçöes extintas em lei". Portanto, não veja
nenhurna dificuldade em fazer corn que essas pessoas, em Minas Gerais,
possam dormir tranqUilas, acreditando que, no 2 0 turno, teremos a tatalidade
de Deputados em Plenárja, rnesmo aqueles que, hoje, sairarn, não sei par
quO, seja Para tornar urn cafezinho, seja Para tamar água, seja porque foram
chamados pela sogra. Que eles tenham a coragem de cravar nesse quadra
mesmo que seja urn "não", porque Deputado, quando faz o juramenta, jura
falar verdade e expor, cam clareza, a que faz. Cabrarnos isso desta Casa. Eu,
pelo menos, nestes 11 meses que aqui estou, ajo dessa forma. Quando tenho
de votar contra, you ao microfane e diga: "Declaração de vota. Votei contra
par este ou aquele mativa". Portanto, não me escondo da populacaa quando
vato contra urn prajeta que agrada a uma categoria e que, por uma parte ou
outra, não e constitucional nem traz prejuIza Para outras areas. Esse nãa traz
prejuizo Para ninguérn, apenas traz beneficio Para a Estado de Minas Gerais,
que da a exemplo Para que outras Estados liguern, pedinda cOpia desse
projeto de lei, Para que o implantem, tarnbérn, 16. Não veja nenhurna
dificuldade nisso. Sr. Presidente, gostaria de saber de V. Exa. se pademas ir
Para a votacao au se temos emendas.
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o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Presidência informa a V. Exa.

que estão registradas duas emendas ao projeto.
o Deputado Alberto Bejani - Lamento, mas ainda temos tempo. Ainda

temos 21 minutos. Esperarei ate o tItimo segundo o que tenho direito, para
tentar ver se ha urn manifesto do Palácio da Liberdade a esta Casa, corn o
direito de votarnios o nosso projeto, e que essas pessoas, que vém de
cidades não tao perto de Belo Horizonte, possam voltar, sabendo quem é
quem, ou seja, quern votou a favor, quern votou contra e quern foi embora ver
a sogra ou ver sei là o qué. Gostaria que isso acontecesse.

Agradeco, mais uma vez, o aparte. Estamos aqui, nós, da bancada da
Oposição, vendo a esse esforco sobre-humano de V. Exa. para sustentar
essa proposta justa, que resgata a dignidade do servidor inativo.

Estamos vendo aqui o esforço realmente hercileo de V. Exa., para que
essa matéria avance. Neste momento, posso me dirigir a Lideranca do
Governo para fazer urn apelo. Esse projeto é autorizativo, ele autoriza 0
Governador a dar isso que V. Exa. está pretendendo dar. E urn projeto que
apenas autoriza o Governador a conceder esse benefIcio. A Casa, votando
esse projeto, não estará, de imediato, provocando dano algum ou despesa
alguma aos cofres pUblicos. E apenas uma etapa que se vence, corn a qual
esta Casa tern de colaborar, como casa do povo que é, de representantes do
povo de Minas Gerais. Devemos refletir sobre os anseios do povo, os anseios
daqueles que trabalharn para o Estado, em favor da populaçäo. (- Palmas.)

A Assembléia, nesta tarde, poderia avançar nessa proposta. 0 servidor
inativo ainda tern uma longa caminhada pela frente. Ele vai procurar o Poder
Executivo, para pedir que sancione a lei. Depois, corn a lei sancionada, que
efetive e conceda o que está previsto na lei. De modo que é uma caminhada
muito longa. Não podemos matar a esperança desses servidores aqui, no
nascedouro. Temos de dar a abertura necessária para que o processo, por Si
so, encontre fármulas para que eles sejam atendidos.

Chego a pensar que o que impede o processo é porque se trata,
infelizmente, de servidores inativos, que náo tern outro poder de pressão,
porque não podern fazer greve, não tern como parar o serviço püblico, não
tern corno pressionar o Governo. (- Palmas.) Mas precisam como nunca de
nos, parlamentares, que estamos discutindo a matéria. Faco urn apelo a
Liderança do Governo nesta Casa, para que deixe a matéria andar, para que
a esperança não morra aqui, a fim de que eles, corn garra, determinação e
vontade, possam vencer etapa por etapa, ate saIrem vitoriosos junto corn V.
Exa., que está levantando, corn muita justica, a irnportante bandeira dos
servidores inativos. Muito obrigado.
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o Deputado Alberto Bejani (continuando) - Obrigado, Deputado Antonio

Carlos Andrada.
Gostaria de lernbrar que a esperança é a Ciltima que morre. Vamos

continuar aguardando urn pronunciamento do Deputado Alberto Pinto Coelho,
pessoa que muito estirno. Ate o nome Alberto coincide corn o meu, o que
rnuito me honra, por ter corn ele uma arnizade antes de vir para esta Casa.
Considero o Deputado o meu p6-de-coelho. Esteve comigo, em Juiz de Fora,
na minha campanha para Prefeito em 1988, bateu nas minhas costas e disse
o seguinte: "VocO vai ganhar". E ganhei. Portanto, considero o Deputado
Alberto Pinto Coelho o meu p6-de-coelho da sorte. Daqui a pouco, ele pode
chegar aqui, usar a palavra - eu a darei corn o rnàxirno prazer - para nos
dizer: "Deputado Alberto Bejani, está tudo o.k. 0 Projeto de Lei n° 479 será
aprovado em 10 turno. Vamos negociar, no 2° turno, algumas ernendas que
não venham prejudicar pessoas que tanto fizeram pela educacao em nosso
Estado".

0 Deputado Miguel Martini (em aparte) - Deputado Alberto Bejani, queria
somar as minhas palavras as de V. Exa., para explicar o processo legislativo:
as matérias são votadas em dois turnos. Os Deputados Rêmolo Aloise e
Paulo Piau estavam apresentando emenda. 0 Deputado Paulo Piau entendeu
que não precisa apresentá-la agora, porque no 2 0 turno haverá tempo hábil
para faze-b. Essa emenda também não acrescenta muita coiSa ao projeto.

Acreditarnos que o Governador Itarnar Franco, que foi eleito corn o apoio
maciço do servidor pUbbico, especialmente o da area da educação, respeite
os compromissos que assurniu. Tememos urn pouco, porque vemos que ele
nao cumpriu compromisso algum que assumiu. 0 compromisso que tinha de
resolver o problema da Policia Militar não foi cumprido. Ele poderia tê-lo
resolvido por decreto e näo o fez. Nós, do Poder Legislativo, tivemos de
resolver urn problerna seu e uma prornessa de campanha. Este jâ é o
segundo, terceiro ou quarto momento, não me lembro mais, que a Casa está
oferecendo a solução para o Sr. Governador.

Tenho certeza de que ele vai mudar de idéia. Hoje temos condiçOes de
votar esse projeto. Basta os Deputados Paulo Piau e Rêmolo Aloise retirarem
as suas emendas. Assim, votaremos em 20 turno e terernos oportunidade de
discutir e apresentar outras emendas. Mais uma vez, o Poder Legislativo vai
resolver urn problema do Sr. Governador, que prometeu, em sua carnpanha,
resolver o problerna do servidor pUblico e, ate hoje, nada conseguiu fazer.
Está al a nossa sugestào. Parabéns a V. Exa. por esse projeto, que vem
corrigir uma grande injustiça praticada no Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado.
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o Deputado Alberta Bejani - Muito obrigado, Deputado Miguel Martini. Ainda

temos 14 minutos e alguns segundos e estamos aguardando uma posição.
Tomara Deus que ela chegue. Já foram feitos apelos para que se retirassem
as emendas e votássemos em Plenário a Projeto de Lei n° 479/99, que,
continuo insistindo, e muito importante, é autorizativo. Não sei por que a
dificuldade. Se o Governador não concorda, a projeto pode passar pela
Assembléia e, depois, ser vetado. Quando assumimos urn cargo, seja no
Executivo, seja no Legislativo, temos que ter personalidade, assumindo as
coisas boas e ruins. E necessário ter coragem para vetar urn projeta que diz
respeito a uma categoria para, depois, a veto ser derrubado em Plenário. E
dificil derrubar urn veto do Sr. Governador, pois são necessários 49 votos
contrários. Não estou entendendo par que não estão deixando a projeto
passar par esta Casa e chegar ao Palácio. Ainda teremos outra turna.
Gostaria de saber a que está acantecendo. Corn muito orgulho e sinceridade,
passo a palavra ao amigo Deputado Alberta Pinto Coelho, que pode ter boas
noticias para todos nós.

o Deputado Alberta Pinto Coelho (em aparte)* - Agradeço a aparte
concedido pelo Deputado Alberta Bejani. Gastaria apenas de dizer que a
prajeto de V. Exa. tramitou normalmente nesta Casa, chegau a este Plenário
para a discussão em 10 turna e está sendo encaminhado par V. Exa.
Entretanta, a Gavernador Itamar Franca está sendo citada reiteradas vezes,
e, na realidade, não Ihe compete, ou ao Executivo, interferir em uma matéria
que diz respeita samente aa Legislativo. Advogamas aqui, de maneira
permanente, a independéncia entre as Poderes, e tenho certeza de que V.
Exa. também advaga em favor do Poder Legislativa. Temos que ter
autanamia para a exame da matéria. Mais do que issa, cada parlamentar
deve ser senhar do seu tempo e apresentar suas emendas de acordo cam a
que sua cansciência ditar em relaçâo ao aprimararamenta dos projetas de
seus colegas e, no caso de assim a eritender, deve ter autanamia também
para retirá-las. Esse procedimenta deve ser exercido livremente, coma fez a
Deputado Paula Piau. Deve-se respeitar a Deputado Rémola Aloise, que
entendeu de fazer uma emenda, que pade enriquecer a seu projeto. Estranho
as apupos dos que são interessados, pois, de repente, desconhecendo a
conteüdo da emenda do Deputado Rêmolo Alaise, podem estar, em
realidade, dirigindo seus apupos a alga que venha em benefIcio deles. E
meihor tadas tomarem consciéncia do conteüdo dessa emenda, que paderá,
cam toda certeza, estar beneficianda a causa de vacés. Partanto, neste
momenta, agradecendo a aparte cancedido, quero fazer essas
consideraçoes, ja que entendo que ao Governador Itamar Franco caberá, se

1501
esse prajeto tramitar nesta Casa, a sua rejeição ou aprovacãa.

Em respeita as prerrogativas do Poder Legislativo, apelo a V. Exa. para que
advogue a causa do seu projeta, a fim de que haja a convencirnento dos seus
pares, porque a prajeto - se houver a entendimento desta Casa - tramitará
livremente e chegará ao Executiva para ser examinado. Muita obrigado.

o Deputada Alberta Bejani - Obrigado, Deputado Alberta Pinto Coelho,
LIder do Governo. Em momenta nenhum fiz observaçöes desrespeitosas
sabre a Governo do Estado de Minas Gerais. Muita pelo contrária. Se não
quero a Governadar que tenho, tenha de mudar-me do Estada, ir para a
Estado do Rio, para a Bahia ou para a Rio Grande do Sul. Estamos dentra do
Estado de Minas Gerais, e não tern jeito de haver dais Governadores. Se
tivesse, cam certeza, eu estaria apaiando a autra Governador, diante das
dificuldades que estarnos enfrentanda em nosso Estado, vendo caisas
absurdas, coma a décima-terceiro dividido em 24 meses, caisa que nunca vi
na minha vida; vendo gastos no valor de R$500.000,00 a fim de levar
policiamento para tomar conta de Furnas, tomar conta não sei de qué, so se
for de larnbari; vendo policiamento sendo retirada das ruas; venda carros de
policia rodanda cam 20 litros de gasalina par dia, não podendo atender
ocarréncias porque não dispöern de combustIvel.

Born, para falar a verdade, não you retirar a emenda. Vou cantinuar lutando
pelo Prajeto de Lei n° 479/99, mesmo que tenha de vir aqui 10, 15 au 20
vezes buscar esse pessoal, pedindo que venha cam as próprios recursos
para lutar par esse projeto, porque irei lutar ate a final. Isso não me desanima.
Pelo contrária, enche-me de folego e de garra para ir ate ao final. Concedo
aparte ao Deputada Miguel Martini.

o Deputada Alberta Bejani - Indaga da Presidência se ha possibilidade de
que essa emenda seja lida.

o Sr. Presidente (Deputada Anderson Adauto) - A Presidéncia, em primeira
lugar, pergunta se V. Exa. já cancluiu a seu raciacInia.

• Deputado Alberta Bejani - Ainda nãa, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Então, no final, a Presidéncia salicitará ao 20-Secret6rio

que faca a leitura da emenda.
o Deputado Alberta Bejani - Sr. Presidente, prometo que nãa carneritarei

sabre a emenda, samente irei ouvi-la.
o Sr. Presidente - Nãa é par isso. A Presidência quer concluir a processo

de discussão. Logo após, dará canhecimento pleno ao Plenário sabre a
emenda apresentada pelo Deputada Rémolo Alaise.

o Deputado Alberta Bejani - Perfeitarnente, Sr. Presidente. Gostaria de
finalizar, dizendo aas senhores que não desanimern. Já passarnos par caisas
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piores na vida. Vamos tentar e vamos conseguir, corn fé em Deus, ultrapassar
esses obstáculos. Tenho a certeza de que Deus jamais deixará o mal
sobrepujar o bern. Deus é pai. Obrigado.

o Deputado Miguel Martini (em aparte) - 0 Deputado Alberto Pinto Coelho,
Lider do Governo, deixou-nos curiosos por saber se essa emenda é tao
importante. Em primeiro lugar, regimental mente, pode ser apresentada em 20
turno, sem prejudicar coisa nenhuma. Em segundo lugar, pode ser que o
conteüdo dessa emenda nos estimule a achar que ela é muito importante.
Portanto, gostaria de saber se podemos ter acesso ao conteOdo dessa
emenda. Reafirmo que, mesmo sendo excelente emenda, pode ser
reapresentada em 20 turno, sem atrapalhar a tramitaçao normal. Essa é a
solicitação que gostaria de fazer.

* - Sem revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos.
- Vêm a Mesa:

EMENDAS A0 PROJETO DE LEI N o 479/99
EMENDA N o 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo e seu parágrafo Unico:
"Art. .... - Ao Especialista de Educaçao aposentado no perIodo entre a

promulgaçao da Constituiçao do Estado de 1989 e a ediçäo da Lei n° 11.050,
de 19 de janeiro de 1993, fica assegurada a concessão dos benefIcios e das
vantagens da jornada de quarenta horas semanais.

Parágrafo ünico - Ao servidor aposentado anteriormente a edicao da Lei no
7.109, de 13 de outubro de 1977, no cargo de Orientador Técnico, Orientador
de Ensino e Supervisor Escolar, NIvel 1, denominado Supervisor Pedagogico,
NIvel 6, Grau E, fica assegurado o direito a que se refere o 'caput' deste
artigo.".

Paulo Piau
Justificação: A emenda ora apresentada visa a correçâo do tratamento

dispensado a uma determinada categoria de servidores aposentados, no
tocante aos seus proventos.

Trata-se, inicialmente, de servidores que pertencem a classe de
Especialista de Educaçao e que não foram beneficiados corn o disposto no
art. 48, "caput", do Ato das Disposiçoes Constitucionais TransitOrias e na Lei
n o 11.050, de 19/1/93, art. 35, § 1°, no que concerne a remuneração pela
jornada de trabaiho de 40 horas semanais.

Nos termos do "caput" do artigo objeto da emenda que ora apresentamos,
entendemos que se fará justiça a esses servidores. Corn efeito, eles näo
puderam fazer a opção de que trata o dispositivo constitucional por razães
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burocráticas da administração, ou seja, somente porque tramitavam na
reparticão pUblica responsável as processos de contagem de tempo de
aposentadoria desses servidores. Por outro lado, também näo Ihes foi
reconhecida a aposentadoria para fins de revisâo dos proventos, quando da
edicão da Lei no 11.050, de 1993, supracitada.

o que queremos evitar é que esses servidores continuem sofrendo as
conseqüências dessa sistemática adotada.

Ademais, a revisão dos proventos da aposentadoria é preceito
constitucional de obrigatória observância por todas as entidades estatais, a
ser realizada sempre na mesma proporção e na rnesma data em que se
verificar a modificacâo na remuneracão dos servidores em atividade (art. 40,
§ 4°).

Outra medida proposta por esta ernenda, consubstanciada no paragrafo
Unico, também visa a corrigir a tratamento dispensado as servidoras
aposentadas no cargo de Orientador Técnico, atualmente corn a
denominacao de Supervisor PedagOgico, NIvel 6.

Trata-se de urn nümero reduzido de servidoras aposentadas que näo
recebem as proventos correspondentes aos vencimentos do cargo atual, ou
seja, de Supervisor PedagOgico NIvel 6, uma vez que para a revisão dos
respectivos proventos, nos termos do Aviso n° 1/94 da Secretaria de
Recursos Humanos e Adrninistraçâo, estabeleceram-se condiçöes,
contrariando a preceito constitucional de aplicacão imediata.

Pelas razôes aduzidas, cantamas corn o apoio dos nobres pares para a
aprovação desta emenda.

EMENDA N O 3
Acrescente-se onde convier a seguinte artigo:
"Art . .... - 0 pagamento da diferenca correspondente a aplicacão do art. 10

poderá ser feito em ate seis parcelas.".
Rêmolo Aloise
0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram

apresentadas ao projeto duas ernendas, sendo urna do Deputado Paulo Piau,
que recebeu a n° 2, e a autra, do Deputado Rêmolo Aloise, que recebeu a n°
3. Nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento Interno a Presidéncia
encaminha as emendas corn o projeto a Comissão de Administraçâo POblica
para parecer.

0 Sr. Presidente - Discussào, em 2° turno, do Prajeto de Lei Complernentar
no 18/99, da Mesa da Assembléia, que extingue o Fundo de Previdência
Complementar do Servidor da Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais - PRELEGIS. A Cornissâo de Administração PUblica opina
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pela aprovação do projeto na forma do venddo em 10 turno corn as Emendas
n°s 1 e 2, que apresenta. Em discussäo, o projeto. Nào ha oradores iriscritos.

- Vern a Mesa:
SUBSTITUTIVO NO 1 AO PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 18/99
Extingue a Fundo de Previdência Complernentar do Servidor da Secretaria

da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - PRELEGIS e dá
outras providências.

A Assernbiéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica extinto o Fundo de Previdéncia Cornplementar do Servidor da

Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - PRELEGIS
-, criado pela Deliberaçao da Mesa n° 287, de 28 de novembro de 1984, e
regido pela Lei n o 11.263, de 29 de outubro de 1993, mantidos, na forma da
Iegislação citada, as beneficios vigentes na data de entrada em vigor desta
lei, bern como aqueles requeridos pelos beneficiários de contribuintes
falecidos ate a data de extinçäo do PRELEGIS, e assegurada a Assembléia
Legislativa, aos contribuintes e aos ex-contribuintes, nos termos do art. 6 0, a
rateio do saldo dos recursos patrimoniais do PRELEGIS excedente a reserva
prevista no art. 4 0 desta lei.

Parágrafo ünico - Cons ideram-se ex-contribuintes, para os efeitos desta lei,
o ex-servidor, o servidor ativo ou inativo que se tenha desligado do
PRELEGIS e não tenham obtido a devoluçâo de sua contribuiçâo e a servidor
contribuinte falecido que nâo tenha beneficiário que percebeu ou perceba
beneficios do PRELEGIS.

Art. 2° - 0 liquidante do PRELEGIS será nomeado pela Mesa da
Assembléia Legislativa.

§ 10 - A Mesa da Assembléja Legislativa constituirá camissâo integrada por
quatro Deputados, indicados paritariamente pela Liderança da Maioria, e pela
Liderança da Minoria, para acompanhar a processo de liquidação do
PRELEGIS.

§ 2° - A Iiquidaçao do PRELEGIS terá inIcio no primeiro dia ütil apOs a
extinção do Fundo e será realizada no prazo de centa e vinte dias contado da
data de publicação desta lei, prorrogável por noventa dias mediante
salicitação fundamentada do liquidante, aprovada pela Mesa da Assernbléia.

Art. 3° - Compete ao iquidante:
- administrar a patrimonio oriundo do PRELEGIS, aplicando seus recursos

financeiros em instituiçöes financeiras oficiais federais;
II - promover a levantarnento do montante das contribuiçoes recoihidas ao

PRELEGIS pelos contribuintes e pelos ex-contribuintes, individualmente, e
pea Assembléja Legislativa, desde a criaco do Fundo ate a data de entrada
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em vigor desta lei;

III - realizar a transferência de recursos de que trata a art. 40;
IV - promover a transferéncia patrimonial de que trata a art. 50;
V - promover a rateio, na forma do art. 6°, em prazo nào superior a sessenta

dias contado da data da extinçäo do PRELEGIS, tendo por base de cálculo as
valores recolhidos peas contribuintes, pelas ex-contribuintes e pea
Assembléia Legislativa ao Fundo, conforme definido em calculo atuarial;

VI - recolher ao Tesouro Estadual, a canta da Assembléia Legislativa, as
saldos bancários remanescentes.

§ 1 1 - A ardenação de despesa na fase de Iiquidacão caberá ao liquidante,
em conjunta corn urn rnembra da Mesa da Assernbléia, par ela designado.

§ 21 - A responsabilidade do liquidante cessará cam a aprovacâo das
contas finais pea Mesa da Assembléia, que terá a prazo de trinta dias,
contado de seu recebimento, para faze-b.

Art. 40 - 0 pagamenta dos benefIcios a que se refere a art. 10 passa a ser
de respansabilidade do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de
Minas Gerais - IPLEMG -, que assumira todos as direitos e as abrigaçöes
deles decorrentes, procedendo-se as adequacöes necessárias no
regulamento dessa autarquia.

§ 1 1 - Passarn a integrar a patrimônia do IPLEMG, para cumprimento no
disposto no "caput" deste artigo, recursos pravenientes do patrimônio do
PRELEGIS, definidos mediante cálcubo atuarial aprovado pea Mesa da
Assembléia, que constituiräo reserva técnica para pagamenta de benefIcios
concedidos e a conceder.

§ 21 - A reserva técnica mencionada no § 1 1 deste artigo sera calculada
corn base nos valores previstas de despesas a realizar corn a manutençâo
dos beneficios concedidos e a conceder peba PRELEGIS ate a data de
extinçâo dos beneficias.

Art. 50 - o IPLEMG receberá, coma parte da reserva técnica de que trata a
§ 10 do art. 4°, pebo valor de mercado, definido mediante avaliaçâo prévia, as
bates 3 e 4 da Quadra 11-A da 12 a Seçaa Urbana de Belo Horizonte, situados
na Rua Matias Cardoso, na esquina corn a Rua Araguari, no Bairro Santo
Agostinha.

Art. 6° - Observado a disposto no art. 1 0 desta lei, a saldo remanescente
dos recursos patrimoniais do PRELEGIS, descontada a parcela para
constituiçäa da reserva de que trata a art. 4 0, será rateado entre as
contribuintes, as ex-contribuintes e a Assembléia Legislativa, garantindo aos
contribuintes e aos ex-cantribuintes a rateia desse saldo ate a limite corn que
cada urn contribuiu efetivamente ao PRELEGIS, monetariamente atualizado,
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ea Assembléia Legislativa, o restante.

§ 10 - Para fins do rateio de que trata a "caput" deste artigo e da definicão
da contribuiçao individual monetariamente atualizada de cada contribuinte,
serâo calculados:

- a soma das contribuiçöes recoihidas ao PRELEGIS, individualmente,
pelos contribuintes participantes e pela Assembléia Legislativa, desde a data
da criaçäo do Fundo ate 30 de abril de 1999, atualizadas monetariamente ate
a data de entrada em vigor desta lei, mês a mês, pela variaçâo do Indice
Geral de Preços - Disponibilidade Interna - IGP-Dl -, divulgado pela Fundaçao
GetUlio Vargas;

II - a soma das contribuiçöes efetuadas pelo servidor no perlodo de 10 de
maio de 1999 ate a data de entrada em vigor desta lei, acrescidas dos
respectivos rendirnentos obtidos nesse perlodo;

Ill - o somatôrio individual dos valores apurados nos termos dos incisos I e
II deste paragrafo, para fins de fixaçâo do limite de participação de cada
contribuinte e ex-contribuinte no rateio do saldo remanescente de que trata o
"caput" deste artigo.

§ 2° - Nâo terâo direito ao rateio de que trata a "caput" deste artigo aqueles
que tenham recebido ou estejarn recebendo beneficios do PRELEGIS.

§ 30 - Aqueles que acurnulam a condiçáo de contribuinte em nome próprio
corn a de beneficiário de terceiro ficam excluIdos da vedaçao de que trata o §
20 deste artigo, no que se refere a sua contribuiçäo em nome prOprio.

Art. 7° - A parcela de recursos que couber a Assembléia Legislativa no
rateio de que trata o art. 60 desta lei terá a seguinte distribuiçao:

- 58% (cinquenta e oito por cento) dos recursos serão recolhidos ao
Tesouro Estadual, para serem aplicados em programas de governo
constantes nos pIanos governamentais, relacionados a obras, instalaçoes e
equipamentos, e no atendimento das propostas de natureza orçamentária
priorizadas no orçamento participativo, definidos no orcamento do Estado;

If - 32% (trinta e dois por cento) dos recursos serâo destinados a obtenção
do equilibrio atuarial da autarquia de que trata a art. 4 0 desta lei;

Ill - 10% (dez por cento) dos recursos serão destinados a conta da
Assembléia Legislativa.

§ 1° - Os recursos de que trata o inciso I do "caput" deste artigo serào
depositados em conta especifica, institu Ida para finalidade descrita nesse
inciso.

§ 2° - Os recursos correspondentes ao débito da Assembléia Legislativa
corn o PRELEGIS, relativo as contribuiçöes patronais, referentes ao exercicio
de 1999, não sero computados para o cálculo da distribuiçao de que trata
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este artigo, tendo a mesma destinacão definida no inciso Ill deste artigo.

Art. 8 11 - Continuarão a ser descontados dos beneficios mantidos na forma
do art. 1 0 desta lei as percentuais de que trata a alInea a" do inciso I do art.
91 da Deliberaçào da Mesa n° 287, de 28 de novembro de 1984, observada a
norma de atualizacao de valores prevista no art. 8 0 da Lei no 11 .363, de 29 de
dezembro de 1993.

Art. 90 - Fica a Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao
PRELEGIS - "em liquidacâo" - para ultirnar as procedimentos de que trata
esta lei, ate a limite de 110% (cento e dez por cento) do valor total do ativo
constante no balancete mensal do PRELEGIS referente ao mês de outubro
do exercIcio financeiro de 1999.

Art. 10 - Fica a Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar a
Assembléia Legislativa, ate a limite de 20% (vinte por cento) do valor total do
ativo constante no balancete mensal do PRELEGIS referente ao mês de
outubro do exercicio financeiro de 1999.

Art. 11 - A Mesa da Assembléia Legislativa adotará as providéncias
necessárias a aplicação desta lei.

Art. 12 - Esta lei cornplementar entra em vigor na data de sua publicacäo,
cessando na mesma data, para as servidores ativos e inativos e para a
Assernbléia Legislativa, a obrigacäo de contribuir para o PRELEGIS, e
encerrando-se a mandato da Diretoria, do Conselho Deliberativo e Fiscal e do
Orgão co-gestor do Fundo.

Art. 13 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 23 de novembro de 1999.
Gil Pereira
Justificação: 0 substitutivo que apresentamos tern por objetivo conferir ao

projeto uma estruturaçáo mais coerente, agrupando as dispositivos de acordo
corn as temas abordados.

Foram matidos todos as dispositivos integrantes do Substitutivo n° 1,
aprovado em Plenário, em 10 turno, adotando-se, contudo, nova articulado.

Foi também acrescentado dispositivo que trata da destinação dos recursos
que caberâo a Assembléia Legislativa no rateio do patrimônio do PRELEGIS.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decarrer da discussão foi
apresentado ao projeto urn Substitutivo, de autoria do Deputado Gil Pereira,
que recebeu a n o i. Nos terrnos do § 4 0 do art. 189 do Regimenta Interno, a
substitutivo será votado independentemente de parecer. Em votaçäo, a
Substitutivo n° 1, salvo emendas. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade corn a art. 260, incisa I, do
Regimento Interna. Os Deputados que desejarern aprová-la deverâo registrar
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"sirn", e Os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". A Presidência lembra
ao Plenário que, nos termos do art. 192 do Regimento Interno, a matéria sera
aprovada se obtiver 39 votos favoráveis. A fim de proceder a votaçao pelo
processo eletrônico, a Presidéncia solicita aos Deputados que ainda não
registraram sua presença no painel que o façam neste momento. A
Presidêncja solicita a atençâo dos Deputados para Os seguintes
procedirnentos: primeiro, os Deputados deverão tomar Os seus lugares; ao
toque da campainha e dentro de urn prazo rnáximo de 15 segundos, deverâo
pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, em seguida, registrar o voto
"sirn', ou "não", ou "em branco", observando no visor do prOprio posto de
votaçâo se o voto foi computado. A Presidéncia esclarece ainda que cada
posto registra somente urn voto. A Presidéncia val dar inIcio ao processo e,
para tanto, solicita que Os Deputados ocupem Os seus lugares. Em votaçào.

- Procede-se a votaçäo por meio do painel eletrônico.
- Votararn "sim" Os Seguintes Deputados:
Adelmo Carneiro Leo - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - AmbrOsia Pinto

- Amilcar Martins - AntOnio Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio JCilio -
AntOnio Roberto - Cabo Morais - Carlos Pimenta - Chico Rafael - Dalmo
Ribeiro Silva - Djalma Diniz - Durval Angelo - Edson Rezende - Eduardo
Daladier - Elaine Matozinhos - Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Gil
Pereira - Hely Tarquinio - Ivo José - João Leite - João Paulo - Jorge Eduardo
De Oliveira - José Braga - José Henrique - José Milton - Luiz Fernando Faria -
Luiz Menezes - Marcelo Gonçalves - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria
José Haueisen - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauro Lobo - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rémolo Aloise -
Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastio
Navarro Vieira - Wanderley Avila.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 49 Deputados. Nâo houve voto contrário.
Está, portanto, aprovado a Substitutivo n o 1 ao Projeto de Lei Complementar
n° 18/99. Corn a aprovaçâo do Substitutivo n° 1, ficam prejudicadas as
Emendas n°s 1 e 2. Fica, portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei
Complementar n o 18/99 na forma do Substitutivo n o 1. A Comissâo de
Redação.

DeclaraçOes de Voto
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

funcionários aqul presentes, pensionistas, minhas senhoras, meus senhores,
quero, em poucas palavras, parabenizar o corpo da Casa por esperar que a
Mesa, corn eqüidade, corn legalidade e, acirna de tudo, corn transparéncia,
fizesse esse Projeto de Lei Complementar n° 18/99.
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Quero dizer que todos vocés estäo de parabéns, porque esse projeto não é

do Deputado Gil Pereira, não é do Deputado Anderson Adauto, não e da
Mesa da Assembléia, e sim, de todos as Deputados que votararn
unanimemente, como podem ver.

E quero parabenizar as servidores, principalmente nas pessoas dos
Presidentes dos sindicatos dos funcionários, dos pensionistas, dos
aposentados, que em todos as momentos, juntamente corn as pessoas que
ajudaram, souberam ouvir e também elaborar esse projeto.

Acredito que ganha a Assembléia Legislativa, ganham os funcionários,
ganham as pensionistas - corn seus direitos resguardados -, enfim, ganha a
Governo do Estado e, acima de tudo, ganha o que a Assembléla tern de
melhor, que é a debate, a democracia, a conjunto das idéias diferentes, que
no final convergem para urn ideal comum, que é esse projeto, que vem
beneficiar a todos.

Quero agradecer ao Presidente Deputado Anderson Adauta por ter nos
confiado esse projeto, bern corno a Mesa Diretora e a todos as Deputados,
que, por unanirnidade, assinararn a pedido para que a projeto tramitasse em
regime de urgOncia, para ser aprovado hoje. Tenho a certeza de que hoje a
noite, ainda, vamos poder votar a redacäo final e, al sirn, concluir esse projeto
de suma importância para a Casa e para os funcionários. Parabéns a todos.

0 Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, servidores do Legislativo, a trarnitacao desse projeto, bern como
a sua votacão hoje, em 2 0 turna, me obriga a fazer urn registro, que é do meu
argulho de fazer parte desta Mesa diretora. Deputada aqui durante quatra
anos, sO ouvia falar do PRELEGIS de forma parcial, quando passei a saber
que existia, porque demorou urn pouca. Vimos que durante quatra anos não
houve transparência, pela rnenos nas inforrnacOes que solicitávamos a
respeito desse fundo. Quero destacar que essa caixa-preta, no mandato da
atual Mesa diretora, se abriu, desde a primeira discussão que tivemos,
quando decidlu indicar a Deputado Gil Pereira corno gestor, como seu
representante, para, junta corn as servidores, realmente gerir as destinos do
PRELEGIS. E quero dizer tarnbém da minha satisfacão quando,
imediatarnente, par unanimidade, a Mesa aceitou a idéia de que a questâa do
PRELEGIS não poderia ser discutida somente pela Mesa Cu pelas
Deputados, rnas que, obrigatoriamente, os servidores, par meio de suas
representaçOes, deveriam participar do pracesso. E tenho urn orgulho major:
quando havia dOvida a respeito dessa representacão, várias vezes nos
reunimos corn as servidores para explicar, passo a passo, a processo e cada
item de discussão do prajeto de lei cornplementar.
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Entâo, quero dzer que esta Mesa me leva a fazer o registro do orgulho que

sinto pelo fato de deJa participar e pelo esforço de negociar corn os servidores
uma solucão que fosse melhor e, ao rnesmo tempo, forcar essa negociação
corn o Governo do Estado, que acatou aquilo sobre o que tinhamos divida
nurn primeiro momento, que era efetivamente liberar os recursos, que são,
por direito, dos servidores, que foram descontados dos seus salários e que a
eles deverão retornar. Quero deixar bern claro que os servidores da
Assembléia também deram urna enorme demonstraçao de cidadania,
realizando uma participaçâo efetiva, que nos faz orguihar de té-los aqui, como
parceiros nos encarninhamentos das questöes da Assembléia. Acho que hoje
esta Mesa faz nada mais do que sua obrigaçao, mostrando corn
transparencia o que foi esse fundo, devolvendo aos seus responsáveis e
legitimos destinatários, que são os próprios servidores, o que Ihes é de
direito.

Gostaria de fazer urn apelo a todos os Deputados, uma vez que o projeto já
foi para a Cornissão de Redaçâo. Que estejam todos presentes no Plenário,
para que haja o "quorum" necessãrio a votação da redacão final hoje, a fim de
que amanhã rnesmo ela seja encarninhada ao Governador, para sanção. E
urn apelo para que todos nôs possamos, de fato, garantir a presença, 0
"quorurn" minimo, para logo em seguida, corn 39 Deputados, rnanifestarmos a
posição soberana de apoio dos Deputados a esse projeto que, de fato, ira
beneficiar Os servidores. Muito obrigado.

o Deputado Edson Rezende - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, servidores desta Casa; a nossa decisão, hoje, nada mais é do
que fazer justiça ao trabaiho desempenhado por esses servidores. Quero
tornar püblicas as declaraçoes, hoje, dos Presidentes de Comissöes na
reunião que tivemos no 231 andar corn V. Exa. Foi unãnime a posicão dos
Presidentes de Comissães no momento em que constatavam a eficiência dos
trabalhos do corpo de funcionários desta Casa. A importância de aprovarrnos
hoje esse projeto é o reconhecirnento, não sO rneu, não sO do PSB, mas
tambérn, pela votação unãnirne, de todos os Deputados desta Casa, corn
relação ao nIvel de trabalho que se faz aqui. Isso sO serve para beneficiar os
bons projetos para o povo mineiro, benefIcio para todos nOs, mas,
especialniente, para a populaçao de Minas Gerais.

o Deputado Hely TarquInio - Sr. Presidente, Srs. Deputados; quero
expressar a posição do PSDB, da nossa bancada nesta Casa. Seguimos o
processo de evolução dos estudos desse projeto e queriarnos parabenizar Os
funcjonários desta Casa, a Mesa, e sobretudo o relator, Deputado Gil Pereira,
que conduziu corn espIrito de convergencia, buscando fazer justiça a ambos
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os lados; principalrnente reconhecendo o trabalho proficuo dos servidores
desta Casa, que sempre estiveram e sempre estão a disposicão para nos dar
suporte, para engrandecer este Poder. Gostarlamos de dizer que votamos
favoravelmente. A unanirnidade foi inteligente. Estão de parabéns os
funcionários, de parabéns esta Mesa. Gostarlamos de dizer que a Bancada
do PSDB estará presente para votar a redacao final ainda hoje. Muito
obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Tambérn não poderlamos deixar de
reafirmar publicamente a cornpetência técnica e a dedicação dos funcionários
desta Casa, bern como a transparência corn que o processo de discussão
desse projeto que foi aprovado ern 2 1 turno se deu. Queria reafirmar a
necessidade de continuarrnos acompanhando essa cornissão que tao bern foi
indicada, assirn como tarnbém os funcionários desta Casa e a entidade que
os representa, para que, ate o Ultimo minuto, de fato, continue havendo essa
transparência que ocorreu ate hoje. Muito obrigada.

o Deputado Luiz Fernando Faria - Gostaria de parabenizar as funcionários,
a Mesa Diretora, mas, principalmente, o Deputado Gil Pereira, Os Deputados
componentes da Bancada do PPB, porque ternos urn orgulho rnuito grande de
t&-lo entre nós, pelo equilibria, peia conducào. Sabernos das dificuldades que
ele enfrentou nesse perlodo de negociação, mas, hoje, todos nos, conforme
ele rnesrno salientou, podernos colher o fruto desse projeto. Estão todos de
parabéns, e o PPB tarnbém assume o comprornisso de estar aqui presente,
votando a redacão final do projeto.

o Deputado Marcelo Gonçalves - Quero, em nome de nosso partido,
PDT, parabenizar, não so a Mesa, rnas todos as partidos aqui presentes,
porque, realmente, o apoio foi unãnirne. Quero parabenizar o relator,
Deputado Gil Pereira, que realmente fez Justiça a essa Casa e a todos os
fu ncionários.

o Sr.Presidente - Discussão, ern 1 0 turno, da Proposta de Emenda a
Constituição n° 12199, do Deputado AntOnio Andrade, que modifica o "caput"
do art. 23 do Ato das DisposiçOes Constitucionais TransitOrias da Constituicão
Estadual. A Comissão Especial opina peia aprovacão da proposta na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência verifica, de piano,
que persiste a inexisténcia de "quorum" qualificado para votação de propostas
de emenda a Constituicão.

Discussão, em turno ünico, do Projeto de Lei n° 427/99, do Deputado
Ronaido Canabrava, que institui a Sernana de Combate ao Alcoolismo no
Estado. A Comissão de Justica conclui peia constitucionalidade do Projeto na
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forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Saüde opina por
sua aprovaço na forma do Substftutivo n o 1, da Corn issâo de Justiça, corn a
Emenda no 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não ha oradores
inscritos.

- Vern a Mesa:
EMENDA No 2 AO PROJETO DE LE! N o 427/99

D6-se ao art. 20 a seguinte redaçâo:
"Art. 20 - A Secretaria de Estado da Educaçâo, em conjunto corn a

Secretaria de Estado da Saüde, prornoverá campanhas educativas de
combate ao alcoolismo.

§	 As campanhas de quetrata o "caput" deste artigo constarão de:
- palestras, debates, seminários e fOruns na rede escolar püblica e

particular;
II - atos pUblicos;
III - atendirnento psicolOgico para os alcoólatras e seus farniliares nos

hospitals püblicos e postos de saüde.
§ 20 - A Secretaria de Estado da Educaçäo, por ocasião das comemoraçães

da Semana de Combate ao Alcoolismo, prornoverá o envolvirnento dos alunos
da rede püblica estadual.".

Sala das Reuniães, de de 1999.
Ronaldo Canabrava
0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão foi

apresentado ao projeto uma emenda, do Deputado Ronaldo Canabrava, que
recebeu o n° 2, nos termos do § 2 1 do art. 188 do Regimento Interno. A
Presidência encaminha o projeto corn a emenda a Comissão de SaUde, para
parecer.

Discussào, em 1° turno, do Projeto de Lei n o 111/99, do Deputado Alvaro
Antonio, que dispOe sobre a implantaçào de sinalizaçâo indicativa e
regulamentar nas rodovias vicinais rurais. 0 parecer da Comissão de Justica,
concluindo pela inconstitucionalidade do projeto, foi rejeitado pelo Plenário. As
ComissOes de Transporte e de Fiscalizaçao Financeira opinam por sua
aprovaçäo. Em discussão, o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Transporte.

Discussão, em 10 turno, do Frojeto de Lei n o 207/99, do Deputado Mauro
Lobo, que autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Pecanha imOvel
que especifica. As ComissOes de Justiça e de Fiscalizaçao Financeira
perderam o prazo para emitir parecer. Designado relator em Plenário, o
Deputado Dalmo Ribeiro Silva solicitou prazo para emitir parecer. Corn a
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palavra, o relator para emitir seu parecer.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 207/99
De autoria do Deputado Mauro Lobo, o projeto de lei em epIgrafe objetiva

autorizar o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Peçanha o imóvel que
especifica.

As ComissOes de Constituiçao e Justica e de Fiscalizacao Financeira e
Orçarnentária perderam o prazo para emitir parecer, pelo que, designado
relator em Plenário, opino pela aprovação do Projeto de Lei n° 207/99, em 1°
turno.

Sala das ReuniOes, 23 de novembro de 1999.
0 Sr. Presidente - Em discussào, o projeto. Nâo ha oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 258/99, do Deputado AntOnio
Julio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Municiplo de Pará de Minas o
imôvel que especifica. A Comissâo de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissäo de Fiscalização Financeira opina por sua aprovacao.
Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissäo de Fiscalização Financeira.

Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 298/99, do Deputado Mauro
Lobo, que cria processo seletivo simplificado para Os casos de contrataçâo
por tempo determinado para exercicio de funcäo püblica, sob a forma de
contrato de direito administrativo. Vern a Mesa requerimento do autor do
projeto em que solicita adiamento de discussâo. Em votaçäo, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 597/99, do Deputado Joâo
Leite, que dispOe sobre o encaminhamento de relatário semestrat de
atividades desenvolvidas pelos órgãos e pelas entidades componentes das
administraçoes püblicas direta e indireta dos Poderes do Estado, do Tribunal
de Contas e do Ministério PUblico Estadual. A Comissâo de Justica conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administraçâo POblica
opina por sua aprovaçäo corn a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão,
o projeto. Näo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. Em votaçao, o
projeto, salvo emenda. Os Deputados que 0 aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votacäo, a Emenda n° 1, que recebeu
parecer pela aprovaçäo. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
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encontrarn. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o
Projeto de Lei no 597/99 corn a Emenda n o 1. A Corn issão de Administração
Pu bi ca.

Discussâo, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 57/99, do Deputado Joâo Leite,
que institui o Programa de Proteção a Testemunhas, VItimas e Peritos e dá
outras providéncias. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovaço
do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em discussâo, a projeto. Não ha
oradores inscritos.

- Vern a Mesa:
EMENDA N O 1 AO PROJETO DE LEI No 57/99

D6-se ao art. 2 0 a seguinte redacào:
"Art. 20 - 0 programa de que trata esta lei tern como objetivo a garantia de

protecâo para as pessoas que estejam ou possam vir a estar coagidas ou
ameacadas por sua colaboraçâo, direta ou indireta, em investigação criminal
ou processo penal.

§ 10 - A proteção de que trata esta lei poderá ser dirigida ou estendida:
- ao agente püblico encarregado de servico especial, relacionado a

investigacão criminal ou processo penal, nos termos do regulamento;
II - ao cônjuge ou companheiro, aos parentes, consanguineos, afins ou por

adocão e aos dependentes da vItima, da testemunha ou do agente publico,
envolvido em investigacão criminal ou processo penal, canfarme a
necessidade apurada em cada caso;

§ 211 - Em situacôes excepcionais, mediante solicitaçâo assinada por pelo
menos trës das autoridades relacionadas no art. 8 0 desta lei, poderá 0
Conseiho Deliberativo permitir a ingresso no Programa de pessoa não
contemplada nas hipOteses mencionadas neste artigo.

Sala das Reuniöes, 18 de novembro de 1999.
Sargento Rodrigues
Justificaçäo: Esta emenda, seguindo a espIrito que norteou a elaboração e

a tramitaçâo deste projeto na Casa, especialrnente por meio do relevante
trabalho empreendido pela nobre colega Maria Tereza Lara, relatora da
matéria em dois turnos, na Comissão de Direitos Humanos, busca dotar a
programa de proteção a vItimas e testernunhas de urn raio de ação mais
amplo e harmônico corn seus objetivos fundamentais. Corn efeito, a
ampliacão do leque de pessoas a serern passiveis de inclusäo no referido
programa somente beneficios poderá trazer. Trata-se, ademais, de
modalidades de pratecão já previstas e executadas corn sucesso em outros
paises, sobretudo nos Estados Unidos da America. Estamos propondo que 0
programa seja voltado para urn rnaior nürnero de individuos ligados aqueles
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que colaboram corn a investigação criminal ou corn a processo penal, bern
coma para as farnilias dos agentes püblicos, notadamente dos policiais, dos
membros do Judiciário e do Ministéria PUblico, ou de qualquer servidor, como
por exemplo as ligados as areas de flscalizacâo, que assim a necessitern.
Nâo se trata de proteçao adicional a servidores que, ao ingressar na
administração püblica, já estâo cientes dos riscos a que estarão expostas,
mas de impedir que pessoas inocentes sofrarn Os reflexos da acão de
servidor ligado ao cornbate ao crime. Par outro ]ado, existem servidores que
desempenharn determinadas tarefas especiais, cuja expasicãa ao perigo está
além daquela prevista nas atribuiçöes normais de suas funcoes. E, par
exemplo, a caso de urn policial que e obrigado a se infiltrar no mundo do
crime organizado em benefIcia da investigacâo criminal. Nesses casos,
encerrado a serviço, deve ser facultado ao servidor que se prestou urn
servico dessa categoria ingressar no prograrna de protecao. Par fim, a
emenda abre, no parágrafo segundo, a possibilidade de autras pessoas virem
a se beneficiar do pragrama, abrindo ao adrninistrador püblico estreita
margern discricionária para garantir a protecâo a pessoa de alguma forma
ligada a repressão dos delitos, não contemplada nas hipôteses previstas em
lei. Coma as mecanismos de operacianalizaçaa do programa estão,
igualrnente, definidos de rnaneira sOlida e adequada no projeta, cremos que a
alargarnento das vias a serem trilhadas pela Pragrama de Pratecaa a VItimas
e Testemunhas sornente terá a ganhar cam a redaçâo propasta.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussâa. No decorrer da discussäo, foi
apresentado ac, projeto uma ernenda de autoria do Deputada Sargenta
Rodrigues, que recebeu a n° 1. Nos termas do § 4 1 do art. 189 do Regimento
Interna, a emenda será vatada independentemente de parecer. Em votação, a
projeto, salvo ernenda. Os Deputadas que a aprovarn permanecam coma se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovada.

Ouestâa de Ordem
• Deputado Durvat Angela - Sr. Presidente, solicito a leitura da emenda.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência salicita ao Sr. Secretário que

proceda a leitura da Emenda n° 1.
O Sr. Secretário (Deputado Paulo Pettersen) - (- Lé:)
- A Ernenda n° 1, lida pela Sr. Secretário, é a publicada acirna.
0 Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1, sem parecer. Os Deputados

que a aprovam perrnaneçam coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turna, a Prajeto de Lei n° 57/99 na forma do
vencido em 10 turna corn a Emenda n° 1 . A Cornissão de Redaçao.

Prarrogaçãa da Reunião

Ah-
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o Sr. Presidente - Nos termos do art. 21 do Regimento Interno, a

Presidéncia prorroga a reunião por lh46min, a partir das 18hl5min.
Declaraçoes de Voto

o Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de dizer da importância
desse projeto que a Assembléia Legislativa acabou de votar. Todos estamos
acompanhando o esforço que está sendo feito no Pals contra o crime que, a
cada dia, organiza-se mais.

Também gostaria de dizer que esse projeto avança em relaçao a luta contra
o crime organizado, porque dá oportunidade para que as testemunhas
tenham proteçao e possam contribuir corn as investigaçães da policia e de
todos os órgãos envolvidos corn o fim desse problema em nosso Pals.

o Estado de Pernambuco, ha três anos, possui esse programa. Em Santa
Catarina, o programa também já existe ha muito tempo. E o Governo Federal,
por sua vez, em julho, aprovou o seu. Agora, esperamos que, nascido na
Assembléia e por ela aprovado, possa ser sancionado pelo Governador do
Estado.

Queria dizer, por fim, que quis encaminhar a ernenda proposta pelo
Deputado Sargento Rodrigues, exatamente para ter o conhecimento da sua
totalidade. Mas estamos de acordo corn a extensäo dessa protecão as
farnilias dos policiais. Isso constava nas 600 propostas, aproximadamente,
retiradas do Semináno Legislativo Direitos Humanos e Cidadania, realizado
na Assembléia em agosto de 1998. Uma delas era exatamente esta: a
proteçâo aos familiares de policiais envolvidos nessas investigaçães contra a
criminalidade.

Queremos cumprimentar, entâo, a Assembléia Legislativa e todos os
Deputados e Deputadas, pela aprovacão do projeto. Creio que a Assembléia
dá a sua contribuição para a melhoria da seguranca püblica em nosso
Estado. Muito obrigado.

0 Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostariarnos de parabenizar o Deputado João Leite pela iniciativa do projeto
que institui o programa de proteção a testemunhas e vitimas, que vem
colaborar corn o corn bate a violéncia em nosso Estado, reduzindo o md ice de
criminalidade. Trata-se de urn projeto de grande alcance social.

Em linhas gerais, gostaria de esciarecer ao Plenário que a emenda,
proposta por este Deputado, simplesrnente estende esses benefIcios a familia
do policial. Temos casos ern que o policial efetua a prisão do marginal, tendo
sua familia ameacada e agredida, como ocorreu corn a esposa do Cabo da
PM de Raposos, que foi torturada, tendo os marginais injetado sangue, que
diziam estar contaminado corn o virus HIV, em urn de seus seios. 0 projeto,
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além de estender essa proteçäo a famIlia do policial, estende-a, em casos
excepcionais, àqueles policiais que irao participar de investigaçöes nas quais
tenharn que se infiltrar em quadrilhas. Isso acontece, também, em palses
como Estados Unidos, Inglaterra, Canada, corn policiais que se infiltram no
crime organizado e enfrentam sérios problemas em sua vida profissional e
familiar. Esse policial também necessita do amparo da lei.

Gostaria de, alérn de parabenizar o Deputado Joäo Leite e os demais pares
nesta Casa, dizer que tenho a certeza de que o Governador Itamar Franco,
pessoa séria e sensIvel, certamente acatará, de pronto, nossa solicitacäo,
sancionando o projeto, corn o que estará fortalecendo os árgäos da
seguranca püblica.

o Deputado Hely Tarqülnio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, queremos
traduzir nossa satisfaçäo parabenizando, em nome do PSDB, todo o Poder
Legislativo e, sobretudo, a Cornissão de Direitos Humanos, na figura do bravo
Deputado Joâo Leite, que tanto tern buscado a transparéncia, a retidão e a
boa convivência entre as pessoas. Tern dernonstrado sua preocupacâo em
proteger as vitimas, os peritos e pessoas envolvidas em CPIs, dando-Ihes
segurança, em busca do aperfeiçoarnento da justica e do bem cornum. Por
tudo isso, os nossos parabéns ao Deputado João Leite e a todos os
componentes deste Poder, na certeza de que o Governador Itarnar Franco
não se furtará a sancâo e a irnediata regulamentacâo desse projeto. Muito
obrigado.

A Deputado Maria Tereza Lara - Tambérn quero cumprirnentar o autor do
projeto, Deputado Joäo Leite, dizendo que a matéria foi exaustivamente
discutida na Comissão de Direitos Humanos, quando tivemos a oportunidade
de ser relatora. Muitas entidades participaram da discussâo desse projeto,
que e de extrerna irnportância, dado seu cunho social. Esse projeto já existe
em nIvel nacional e necessita de avanços porque, pelo que ternos observado,
nâo tern dado resposta a gravidade da situacao. Aquele que está sendo
protegido recebe urn salário minimo. Para a grande maioria das pessoas que
prestam testernunho contra o narcotráflco, alias, para nenhum brasileiro,
esses R$136,00 não conseguem manter uma farnilia. Dal urn projeto em cada
Estado, sobretudo em Minas Gerais, para ocupar essa lacuna que existe em
nIvel nacional, pois houve urn prirneiro passo, mas o problerna não foi
resolvido. Queremos deixar isso de pUblico e, também, reafirmar que
acreditamos na sensibilidade do Governador Itamar Franco de estar
aceitando esse projeto.

Nesta oportunidade, queremos dizer que no final de sernana houve
problemas seriissimos na cadeia de Betim. Solicitamos a vinda da Secretária
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da Justiça, ainda que ela ainda näo tenha sido empossada, que se dispôs a
colaborar corn a Secretaria da Segurança Püblica e, sobretudo, corn a Casa
Civil, na pessoa do Secretário Adjurito, Dr. Luciano.

A questâo do narcotráfico é gravIssima. Esperamos que esse projeto possa
dar uma resposta a esses problemas urgentes, pelos quais as sociedades
mineira e brasileira estão passando.

o Deputado Doutor Viana - Quero parabenizar o Deputado Joâo Leite pela
sua iriiciativa e também o Governo do Estado pela sua sensibilidade. Tenho
certeza de que o Governador, também querendo o meihor para Minas e para
os mineiros, vai aceitar e se empenhar para que possamos ter mais
segurança e uma Minas mais saudável para todos nOs. Quero, também, dizer
da importância do Governo em aceitar e ser favorável a esse projeto e a essa
emenda.

o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, quero, em meu nome e em
nome da Liderança da Minoria, congratular-me corn o Deputado João Leite
pela proposta que apresentou, de urn projeto ate certo ponto polêrnico, mas
que vai estabilizar essa questao de assuntos ligados ao narcotráfico,
assuntos poiiciais e outros da mesma natureza.

A Assernbléia acaba de aprovar a formacâo de uma CPI que, de certa
forma, poe em risco a vida ate mesmo de pessoas ligadas ao trabaiho que
será executado, seja ela parlamentar, funcionário ou policial. E urn projeto que
já deveria ter sido irnplantado em Minas Gerais ha algum tempo.

Também quero aproveitar para elogiar a postura do Deputado Sargento
Rodrigues, que, de maneira muito atenta, apresenta uma emenda
beneficiando, principalmente, o policial militar. Acho que a PMMG tern que se
orguihar da representação que tern nesta Casa, tanto do Sargento Rodrigues
quanto do Cabo Morais, que são dois parlamentares atentos, jogam no time
de verdade, colocam os interesses da Poilcia Militar, em nome dos quais se
elegeram, em primeiro piano. De maneira especial, ficamos satisfeitos em ver
a atenção do Sargento Rodrigues e do Cabo Morais aos assuntos de
interesse da Policia Militar. Eles merecem de todos nós reconhecimento,
apoio e, principalmente, solidariedade, pois tern defendido, corn muita força,
corn muita perseverança e, principalmente, corn muita eficiência, a Policia
Militar. Parabéns, Deputado Sargento Rodrigues, pela sua emenda. Parabéns
ao Deputado João Leite, por ter apresentado esse projeto de lei tao
importante, ate rnesmo para a estabilidade institucional do nosso Estado.

0 Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero fazer
minhas as palavras dos ilderes que me antecederarn. Em norne da Bancada
do PDT, quero aplaudir o Deputado Joäo Leite pela reievância do projeto que
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apresentou. E urn Deputado extrernarnente atuante na area de direitos
hurnanos e seguranca. E, tarnbém, aos Deputados que aqui representarn a
Policia Militar, como Sargento Rodrigues e Cabo Morais, que são dois
Deputados que tern trabalhado intensamente nessa importante area. Estamos
honrados por estar aqui ao lado deles, trabalhando e apoiando projetos de
relevância corno esse do Deputado João Leite. Era o que tinha a declarar, Sr.
Presidente.

o Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Discussão, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 455/99, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar imóvel ao Municipio de São João Nepomuceno, para o firn
que menciona. A Cornissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovacão
do projeto. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votacão, o projeto. Os Deputados que o aprovam permanecam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redacão.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
O Sr. Presidente - Parecer de Redacão Final do Projeto de Lei

Complernentar n° 18/99, que extingue o Fundo de Previdência Complementar
dos Servidores da Secretaria da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais - PRELEGIS. Em discussão, o parecer. Corn a palavra, para discuti-lo,
o Deputado Marco Regis.

O Deputado Marco Regis - Gostaria apenas de enfatizar a presteza e a
eficiência da nossa Comissão de Redacão Final, que se reunlu, hoje, em
sessão ordinária. Aprovamos uma série de leis em redacão final, inclusive
uma do Deputado Marcelo Gonçalves, que tomamos o cuidado de verificar,
para não cometer urn erro, ocorrido no momento da votaçao, sobre a inclusão
de certas cidades na Região Metropolitana e a sua permanência errônea no
Colar Metropolitano, corn o parecer da Deputada Maria Olivia. Tivemos a
sessao suspensa, para que pudéssemos votar, ainda hoje, em redaçao final,
o projeto do PRELEGIS. Gostariamos de dizer isso, para que a Casa e os
próprios funcionérios saibarn que a Comissão de Redaçao Final também
trabaiha a todo 0 vapor, presidida pelo Deputado Elmo Bras e composta pelos
rneus companheiros Djalma Diniz e Maria Olivia. Sr. Presidente, era isso a
que tinha a dizer.

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

discussão. Ern votacão, 0 parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sancão.

- A seguir, são submetidos a discussão e votacao, sendo aprovados, cada
urn por sua vez, os Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Lei n°s

rA



E
C
C

1520
20/99, dos Deputados Rogerio Correia, Maria Tereza Lara e Durval Angelo;
64/99, do Deputado Bilac Pinto; 76/99, do Deputado Wanderley Avila; 84/99,
do Deputado João Leite; 264/99, do Deputado Agostinho Silveira; 274/99, do
Deputado Agostinho Silveira; e 405/99, do Deputado Paulo Piau; e do Projeto
de Lei Complementar n o 4/99, do Deputado Marcelo Gonçalves. A sancão.

o Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Hely TarquInio,
LIder do PSDB, em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno
para, nos termos do seu § 1 0, transferi-la ao Deputado Ermano Batista. A
Presidéncia defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos.
Corn a palavra, o Deputado Ermano Batista.

o Deputado Ermano Batista* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,
tivemos, hoje, uma tarde gloriosa. Foi-nos oferecida a oportunidade, através
da proposição apresentada pelo Deputado Doutor Viana, de criarmos
condiçöes para que o Governo do Estado corrija a injustica a que foram
submetidos Os funcionários da extinta MinasCaixa. Discutimos, tambérn, o
projeto de iniciativa do Deputado Alberto Bejani, que, igualmente a pretensão
do Deputado Doutor Viana, tern por objetivo fazer justica a urn segmento
importante do funcionalismo do Estado de Minas Gerais.

Todos Os senhores aqui presentes, tanto quanto eu, devem estar ouvindo
os serbs e plangentes clamores que emanam de suas bases quanto ao
crescente sentimento de insegurança que domina a população do nosso
Estado.

Perdemos a tradicional tranquilidade, tIpica da sociedade mineira em outros
tempos, e, seja pelo descaso, seja pela omissão, expusemo-nos ao desvario
da turba identificada corn os delitos de toda ordem.

Tenho em mãos, entre as inUmeras e seguidas manifestacaes populares,
mais dois eloquentes pedidos das Lojas MaçOnicas Estrela do Triángulo, de
Ituiutaba, e Luz e Caridade IV, de Mantena, para que nos movamos,
organizemos e unamos de forma concreta no sentido de se recriar aquele
clima de segurança e paz que dominava na comunidade mineira.

Dizia, corn propriedade, o dramaturgo Nelson Rodrigues que, para o óbvio
ululante, as palavras serão sempre exiguas, por mais sugestivos que sejam
os conteUdos daquelas ou a sua intenção qualificadora.

Ouso, porem, recorrer as palavras nesta tribuna para reiterar a nossa
profunda preocupação corn o óbvio - mais do que ululante -, que nos cerca
ern relaçao a essa calamitosa escalada criminal vista na sociedade hodierna.

A segurança, em todos os seus variados sentidos e ãmbitos, tornou-se uma
referenda utópica e extremamente relativa, em se considerando que a
permitida avalanche do mal sufoca frequentemente as correntes do bern,
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muitas vezes tornando dificil discernir causas e efeitos, pais que, de fato, são
circunstãncias que se interagern numa reaçâo em série.

Certamente a continuada omissào da sociedade, ou, mais precisamente, o
comodismo de tantos corn referência ao aberrante desequilIbrio social,
avolumado no correr das décadas, tern ensejado o estabelecimento, ern
Minas, de urn novo e perigosissimo modelo de relacionamento humano e,
nesse caso, sob o irnpério da violéncia e, consequenternente, sob o signo do
medo para o cidadão.

Não e preciso estudar os alfarrábios da sociologia para entender a relacão
direta, imediata e constante, entre as injustiças socials e a versão criminosa
do comportarnento humano. Uma coisa é conseqüencia imediata da outra,
logo que as situaçöes angustiantes, mordazes, provocam a desestruturação
da famIlia, do indivIduo, e a insatisfacão deste perante a tudo e a todos.

Não se pode esperar benesses nem fibres de quem e, compulsoriamente,
levado a conviver corn o submundo, corn a lama, corn o sofrimento, corn a
dor. Nem e born tratá-lo como urn "coitado", alienado, que isso não deixa
brotar dele o desejo de mudar.

Lembrava em versos o simbolista Augusto dos Anjos: "0 homern que nessa
terra miserável mora entre feras sente inevitãvel desejo de tarn bern ser fera..

Efetivamente, aquele que não tern para si e para a farnIlia o rninimo da
casa, da cornida, do emprego, dos remédios, do lazer, da educacão e rnuito
mais, sem a menor dCivida, estará fadado, mais cedo ou mais tarde, a se
enveredar pelos carninhos da descrenca, culminando por desprezar o práprio
sentido de sua vida. E o que dizer da vida do seu semelhante? Esse é o
quadro, e ninguém pode negá-lo.

Sem pretender, obviarnente, fazer a apologia dos ilIcitos penais, temos de
conscientizar-nos de que o crime é fruto da inoperância social. Ou, quern
sabe, da operosidade negativa da sociedade. E, se for, não é novidade.
Becaria, de h6 muito, identificou essa anomalia.

Contudo, se o esforco pelas soluçöes deve ser uma soma da qual todos
participern, sern a menor sornbra de dUvidas as autoridades tern a funcao
originaria e precIpua de congregar as iniciativas já que o interesse é püblico.

Verificamos, entretanto, se nab o descaso, certamente uma inexplicável
tirnidez oficial para organizar-se e a sociedade contra a progressão da
delinquencia. Responderão pelas conseqüências os negligentes.

E nab ha de se levantar o pretexto de rnâos lavadas através da mera
repressâo policial. Ademais, a estrutura policial, via de regra, é mal
aparelhada, sem dotacoes compativeis corn as necessidades da realidade
emergente, ha caréncia de quase tudo. No mesmo refrão, diga-se a bern da
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verdade, que Os agentes da poUcia continuarn sendo instruidos corn urn
modelo ja superado. Vivemos o alvorecer de uma outra era, na qual a
controle inteligente e adequado dos fatos deve suprir o fundamental, sern
excessos, sern choques.

Por outro lado, temos de nos convencer de que as medidas paliativas serâo
sernpre paliativas, no máximo mudando apenas de polo a origem dos
problernas, que continuarâo a acontecer. A proibição da venda de armas, por
exemplo, por certo pode ser urn fator atenuante, mas näo urna soluçâo,
porque incentivará a venda clandestina, a que terão acesso as delinquentes.

Ideazamos formas de convivência, estabelecemos normas reguladoras do
convivio humano, exigirnos urn tipo de comportamento, mas nâo ha
expedientes oficials condizentes corn a extensão do chamamento para
harmonlzar as interesses e para garantir aquele mmnimo de conforto para
cada cidadâo. Esquecemo-nos do elementar que é preparar condignamente o
indivlduo, intrInseca e extrinsecamente, para o born relacionamento
comunitárjo, oferecendo-Ihe condiçoes saudáveis, Uteis, reals, abertas,
incondicionadas.

Cada qual no seu nicho, corn sua dinârnica prOpria, corn as suas formas de
aspiraçoes e, IOgico, corn as conseqüentes chances de atingi-las num
patamar compativel corn aquilo que a dignidade hurnana requer.

Se é quixotesco pretender uma sociedade perfeita e homogênea, que pelo
menos a façamos justa, na razâo direta das oportunidades. Contudo, o que se
verifica bern mais é o egoisrno, enquanto os mais poderosos, as mais
aquinhoados financeiramente - a deriva de quaiquer preceito ético ou
humanitárjo -, esbanjam o rnuito que tern ern contraste corn o pouco em que
socobra a maioria.

Nos termos da realidade circundante e possivel prever urn crescimento dos
conflitos, em cujo bojo virá tarnbérn o crescirnento, de conseqüências
imprevisiveis, da crirninalidade, que fugirá de vez do controle oficial e, então,
nao nos restará alternativas, a não ser voltar ao estado prirnitivo da lei do
mais forte. 0 homem já está ficando, nào sO corn vergonha de ser honesto,
Segundo a maxima de Rui Barbosa, rnas tambérn corn necessidade de se
tornar violento. Nesse momento, ou se embrutece e revida, ou então rnorre.

0 ato de abrir mao dos privilégios é urna raridade. E quem os detém quer
sempre mais e mais. E, assim, jamais chegaremos a urn denominador comum
que atenda e assista a todos.

E cornurn verificar-se a tentativa de transferir a culpa antes de buscar-se,
objetivamente, as soluçöes. Frequentemente governo e sociedade trocam
peconhentas, mas infecundas, acusaçães em tomb desse melindroso "status
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quo", quando, na verdade, em sã consciência, a responsabilidade é de
arnbos.

Vivemos e nos perrnitirnos conviver corn uma sociedade doente, onde a
rniséria tomnou-se lugar cornum, vista corn desdérn, sem que haja interesse
par quem de dever para viabilizar solucöes.

lnfelizmente não se constata a convergência de pensamentos e de açães a
procura de solucöes plausiveis, válidas.

Convenhamos que sO a exercicio concreto, pleno, incondicional, da
cidadania, corn a sobeja igualdade de direitos e deveres entre as pecas que
estruturam a cornunidade, pode permitir a harmonica integracão de todos, a
realizaçâo pessoal de cada urn, a respeito entre as pessoas, fatores esses
essenclais para arrefecer a impeto criminoso.

E havemos de ponderar que nâo se pode impor a violência contra a
violência para irnpedir a escalada do crime. A ação voluptuosa da policia, corn
excessos, coma se ye hoje ate em areas de lazer, coma nos estádios de
futebol, e, antes de tudo, urn indicio de quanta nos fizemos despreparadas
para enfrentar a problema. Antes de procurar a preservacãa de uma harmonia
necessaria que não se pode descartar, parece predominar a ânsia de,
simples e inocuarnente, impor-se pela força. Essa nab 6 uma atitude
pedagOgica para urn povo que não fol educado para se expressar ponderada
e sabiamente nos lirnites de seus direitos. Ora, se a massa não está
preparada, menos ainda tern se revelado as autoridades, infelizrnente.

E está ai uma situação que exige ser repensada corn criteria, coragem e
discernimento. 0 poder coercitivo do aparato policial tern, antes dele, a
irnpério da lei que necessariarnente segue critérios de bom-sensa.

E, na seqüência desse raciocinio, cumpre-nos reavaliar as parâmetros
estatuIdos ate aqui e procurar soluçOes rnais objetivas, rnais abrangentes e
duradouras, de tal forma que tenhamos urn modelo de sociedade bern mais
justo do que este que vernos rnelancolicamente desfilar em nossas ruas.

Nurna epoca em que a planeta pensa e age nurna onda de globalizacáo,
jamais poderlamos deixar de ponderar que a universo social somente
subsistirá pacificarnente enquanto dele tiverrnas uma idéia antropocêntrica.

0 hornem é a meta e é a tim. Se houver urn hornem que seja em
desvantagern corn relação a outra, na vasta garna de situaçöes e sob aquele
cruel desequilIbrio social imposto, estará aI a desarnor, a desarrnonia, a
discOrdia, a sofrirnento, a dor. E ninguém conseguirá a felicidade, nern a paz,
pois privilegios estimularn a contenda, fator de debilitacão da tessitura social.
Nao se trata, todavia, de igualar pamticipacão, ideofrenia comunista
patrocinadora do fracasso, rnas identificar as oportunidades estirnulando
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emulaçoes benfazejas.

A justica social nào se faz corn palavras, muito menos corn promessas, mas
corn atos válidos, de desprendimento, que garantarn a cada cidadào usufruir
iguais direitos nas respectivas esferas dos seus anseios e o levern a assumir
responsabilidade, minimarnente, na proporçâo de suas forças.

A igreja é urn instrumento importante, sua participação é indispensável, mas
entendo que precisa ampliar os destinatários da sua pregaço e mudar urn
pouco a forma de suas observaçoes.

Falo como homem religioso e por conhecer os fundamentos desta Casa.
Todos sornos cristãos, evangélicos ou católicos. A igreja tern, nào raro, posto
urn meliante em situaçäo privilegiada relativamente ao restante da sociedade,
quando censura apenas o cidadão que nao vestiu o roto, que nâo alimentou o
faminto, que não assistlu, que não visitou, que nâo amparou o preso, e deixa
de censurar o encarcerado, que all está por ter ferido, por ter machucado a
sociedade. Jesus realmente pode dizer ao cidadão que for a sua procura: Não
te recebo. Eu estava preso, e vocé não me visitou, não me assistiu, näo me
amparou. Mas nao é menos verdade que Ele pode dizer ao outro, preso ou
não, roto ou não, esquálido ou não: Näo te acoiho. Eu conquister corn o suor
do meu esforço e guardei, mas vocé me roubou; eu era honrado, livre, altivo,
livre de traumas, e vocé me estuprou; eu paguei para vocé trabalhar, mas
você não trabalhou; eu era uma criança pura, e você me viciou; eu era feliz
corn a minha famIlia, mas vocé me matou.

A igreja pode e precisa ajudar a educar essa gente e näo apenas exigir dos
outros segmentos sociais acomodaçâo, tolerância e perdão.

Minas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, historicamente é
pioneira em relaçào aos lances arrojados, criativos, revolucionários, que
constróern a grandeza da Pátria. E agora ha urn chamamento para que
encontremos uma dinárnica convincente e exeqüIvel de trabaiho para suprimir
a onda de crimirialidade.

Esta Casa, como sede de urn dos Poderes e a vista de tantas ornissöes,
tern a obrigaçao de tomar a iniciativa de prornover meios para dirimir esse
angustiante problema, estudando e elaborando, corn a participaçáo de todos
os parlamentares, urn programa efetivo, real, que apascente a sociedade e
faca renascer aquele estilo que outrora nos foi prOprio.

Proponho, assim, que se crie uma comissâo especial que nâo se restrinja a
aspectos parciais, mas que busque soluçaes de envergadura, corn longo
alcance, de âmbito genérico, contra a delinquência, envolvendo, para isso,
nao sO os trés Poderes, mas todos os segmentos rnais Ildimos da sociedade
mineira. Muito obrigado.
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- Sem revisâo do orador.

3a Parte
o Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para

apreciacâo das propostas de emenda a Constituiçao, a Presidência passa a
3' Parte da reunião, corn a leitura de cornunicacöes e o pronunciamento dos
oradores inscritos.

Leitura de Cornunicaçâo
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciéncia ao Plenário da comunicacäo

apresentada nesta reuniâo pelo Deputado Wanderley Avila - falecimento do
Sr. José Alves de Oliveira, em Várzea da Palma (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Náo havendo outras cornunicaçöes a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidéncia encerra a reunião, desconvocando a reunio
extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os Deputados para as
reuniöes extraordinárias de amanhä, dia 24, as 9 e as 20 horas, nos termos
do edital de convocacão, e para a reunião ordinária de arnanhâ, as 14 horas,
corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edicão anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 54 a REUNIAO ESPECIAL, EM 22/11/99
Presidéncia dos Deputados Anderson Adauto e Dalmo Ribeiro Silva

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Cornposicäo da Mesa -
Registro de Presenca - Destinacäo da reunião - Execucão do Hino Nacional -
Apresentacéo do Coral Estarninas - Palavras do Sr. Presidente - Palavras do
Sr. Paulo Cabral de Araüjo - Entrega de placa - Encerrarnento.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
Anderson Adauto - Gil Pereira - Adelino de Carvalho - Agostinho PatrUs -

Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar
Martins - Arlen Santiago - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Eduardo Daladier - Fábio Avelar - João Paulo - José Henrique -
Márcio Cunha - Marco Regis - Maria Olivia - Mauro Lobo - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - As 20hl5min, declaro

aberta a reuniäo. Sob a proteçâo de Deus e em norne do povo mineiro,
iniciarnos Os flO55OS trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para
proceder a leitura da ata da reuniäo anterior.

Atas
- A Deputada Maria Olivia, 2 a Secretária "ad hoc", procede a leitura das atas



Z

C.)

E
0

1526
das duas reuniôes anteriores, que sào aprovadas sern restriçöes.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidência convida a

tomar assento a mesa os Exmos. Srs. Paulo Cabral de AraUjo, Presidente dos
Diários Associados; Edison ZenObio, Diretor Executivo dos Diários
Associados em Minas Gerais; Senador Arlindo Porto; Deputado Federal Hello
Costa; Mauriclo Lara Camargos, representante do Prefeito Municipal de Belo
Horizonte, Sr. Cello de Castro; Gerson de Brito Mello Boson, Reitor da
UEMG; e Deputado Gil Pereira, 2 0-Secret6rio desta Casa.

Registro de Presença
o Sr. Presidente - A Presidéncia registra a presença, em Plenário, do

Senador José Alencar, Presidente do PMDB em Minas Gerais.
Destinaçao da Reuniâo

o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear Os Diários
Associados por seus 75 anos de fundação.

Execuçao do Hino Nacional
o Sr. Presidente - A Presidéncia convida os presentes a ouvir o Hino

Nacional.
- Procede-se a execuçâo do Hino Nacional.

Apresentaçao do Coral Estaminas
o Sr. Presidente - A Presidêncja convida as presentes a ouvir a

apresentação do Coral Estaminas, sob a regência do Maestro Márcio
Miranda, o quai interpretará as cançOes "Meu Bern Querer", de Djavan, e "Me
Chama", de Lobão.

- Procede-se a apresentaçâo do Coral Estarninas.
Paiavras do Sr. Presidente

limo. Sr. Dr. Paulo Cabral de Araüjo, Presidente dos Diários Associados;
limo. Sr. Edison Zenóbio, jornalista e Diretor Executivo dos Diários
Associados em Minas; Exmo. Sr. Senador Arlindo Porto; Exmo. Sr. Deputado
Federal Hello Costa; Sr. Mauricio Lara Carnargos, representante do Prefeito
de Belo Horizonte nesta homenagem; Prof. Gerson de Brito Mello Boson,
Reitor da UEMG; Deputado Gil Pereira, na pessoa de quem gostaria de
saudar a todos as Deputados presentes; autoridades presentes; senhores
jornalistas; funcionários da organizaçäo ESTAMINAS, o Brasil teria sido outro,
neste século, sem a infiuência poderosa dos Diários Associados. A grande
organizaçao jornalIstica não se limitou a informar. Foi muito além. Nâo sO
esteve presente no despertar da consciência poiltica em momentos decisivos,
como foram os da Revoluçâo de Trinta e da mobilizaçâo nacional para a
Segunda Guerra Mundiai, como ajudou a modernizar o Pals, corn a revelação
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- principalmente pelas páginas da revista "0 Cruzeiro" - de sua estimuladora
diversidade geográfica e hurnana.

Os Diários Associados tiveram, desde o inIclo, as marcas de seu fundador,
na aventura do espirito e na aventura empresarial. Assis Chateaubriand não
conhecia limites para a acâo mCiltipla que desenvolveu. As campanhas
memoráveis que organizou, como as da criação de aeroclubes, da rede de
arnbulatOrios de puericultura, da modernização das atividades agropecuárias,
ajudararn a Pals a integrar-se plenamente no mundo moderno.

E a que dizer da penetracäo no territOrio nacionai? Os Diários Associados
estiveram presentes na gesta dos irmãos Villas-Boas, as pacificadores de
tantas tribos, e na Iocalização e mapeamento dos acidentes geográficos
interiores. Mais ainda: gracas a força e ao prestlgio de seus veiculos, as
brasileiros passaram a conhecer meihor a seu prOprio povo e a amar corn
mais intensidade a seu pals.

Se as páginas dos Diários Associadas serviram para difundir a ciência, a
literatura e as artes, a Museu de Arte de Sào Paulo, o famoso MASP, fol a
mais impartante iniciativa cultural de seu fundador. Ao trazer para 0 Brash
obras dos mais grandes mestres de todos as tempos, o jornalista Assis
Chateaubriand contribuiu para a expansäo das artes plásticas em nosso Pals,
possibilitando a contato direto dos jovens artistas corn Os grandes momentos
da arte universal.

A presença dos Diários Associados em Minas remonta aos primeiros anos
da organizaçâo. Ao longo dos 72 anos de existéncia, a "Estado de Minas" tern
sido a jornal mais lido de nossa terra. Por ele passaram geraçöes
mernoráveis de jornalistas. Homens como Eduardo Campos do Amaral,
TheOdulo Pereira, Geraldo Teixeira da Costa, Pedro Aguinaldo Fuigêncio,
Célius Aulicus, Hermenegildo Chaves, Odair de Oliveira, Moacir e Djaima
Andrade, entre tantos outras que ja nos deixaram e que merecem a
admiraçao e a respeito de todos as mineiros.

Hoje, sob a presidência nacional de Paulo Cabral e a direçâo executiva de
Edson ZenObio, as jornalistas Roberto Eiisio de Castro Silva, Joáo Bosco
Salles, Cyro Siqueira e Didimo Paiva continuam a obra dos seus
antecessores, chefiando uma equipe numerosa e dedicada de profissionais,
que tambérn homenageamos haje.

Nesta homenagern, Dr. Paulo, näo poderlamos deixar de lembrar que
também trabalharnos na equipe dos Associados, quanda iniciamos nossa
trajetOria profissional. No final da década de 70, atuavarnos na area comercial
da então TV Uberaba, retransmissara da Rede Tupi de Teievisâo, quando
tivernos a honra de trabaihar corn a jornalista e pubiicitário Paulo Cabral
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Junior, seu fllho, que dirigia a emissora em nossa cidade, Uberaba. Hoje,
quando estamos a frente do Poder Legislativo de Minas Gerais, aproveitamos
a oportunidade para agradecer a empresa que nos deu uma das primeiras
oportunjdades de trabalho na vida, urn fato que permanece vivo em nosso
coraçâo.

E, antes de passar a palavra ao Dr. Paulo Cabral, gostaria também de
prestar uma hornenagem aos jornalistas, repôrteres fotograficos e
cinegrafistas do "Estado de Minas", do "Diário da Tarde", da TV Alterosa e da
Radio Guarani que cobrem os acontecimentos desta Casa diariamente, nas
pessoas dos profissjonaes Luiz Castro Silva, o Luizinho, Carlos Barroso,
Wiflian Santos, Isabela Souto, Bertha Maakaroun, Manuel Fagundes Murta,
Flávjo Penna, Lucio Braga, Mauricio Reis e Cristina Horta, a quem aprendi,
como todos os Deputados, a respeitar, pela seriedade que demonstram em
seu trabal ho na coberfura cotidiana realizada nesta Casa.

A eles e aos que os antecederam na cobertura dos trabalhos
parlamentares, as nossas hornenagens especiajs, também. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Paulo Cabral de AraCijo
Exmo. Sr. Deputado Anderson Adauto, Presidente da Assernbléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; meu querido companheiro Edison
Zenôbjo, Diretor Executivo dos Diários Associados em Minas Gerais; meu
caro amigo Senador Arlindo Porto, ilustre representante de Minas no Senado
da Repüblica; meu velho colega e companheiro Hello costa, Deputado
Federal, que representa Minas Gerais na Câmara dos Deputados; Sr.
Mauricio Lara Camargos, que representa nesta solenidade o Prefeito
Municipal de Belo Horizonte, Dr. Cello de Castro; meu velho amigo Prof.
Gérson de Brito Mello Boson, Reitor da UEMG, Corn quem mantive, ao longo
do tempo em Clue permaneci aqui, as melhores relaçoes, apreciando seu
trabalho como professor, como mestre e como Reitor; Deputado Gil Pereira,
20-Secret6rio da Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais; meus
companheiros dos Diários Associados ilustres convidados que nos deram o
prazer de sua presença esta noite, aqui na Assembléja Legislativa, minhas
senhoras e meus senhores, devo dizer que é corn urna honra muito grande
que eu, coma urn atrevido cearense, volto a ocupar esta tribuna da
Assembléja Legislativa de Minas, que e urna das mais altas, significativas e
honrosas tribunas politicas do Pals.

Devo dizer também, de inlcio, que estou profundamente grato pela iniciativa
do Deputado Anderson Adauto, Presidente desta Casa, que correu 

0 risco de
apresentar ao Plenár,o a proposiçao para que Os Diários Associados fossem
homenageados esta noite. Quem faz uma proposiçao corre sempre urn risco.
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Mas a liderança do Deputado Anderson Adauto fez corn que, para orgulho e
para honra nossa, o Plenário aprovasse, por unanirnidade, a idéia de levar o
seu projeto ate o final da votacâo corn que foi consagrado.

Eu me perrnitiria destacar urna pessoa que se encontra neste Plenário. Ele,
no momento, nâo exerce mais o mandato de Deputado Estadual a
Assembléia de Minas Gerais, mas foi ele o autor do projeto de lei que me deu
o titulo de Cidadão Honorário rnineiro. E a meu velho e querido amigo
Deputado João Ferraz, que aqul está nesta noite, participando da
homenagem aos Diários Associados. (- Palmas.)

Quero dizer as senhoras, aos senhores, ao Sr. Presidente e aos eminentes
membros da Mesa que nâo esperava ter nesta noite, aqui, as iluminuras
rnusicais que Os jovens integrantes do Coral do "Estado de Minas" vieram
trazer esta noite, sob a regência do Maestro Márcio Miranda Pontes.
Confesso ate que foi uma surpresa para mim. Eu nâo sabia que já tinhamos
urn orfeào tao afinado, corn vozes tao bonitas, capazes de representar, em
qualquer espetáculo artistico, a nosso grupo de comunicacão do Estado de
Minas Gerais. Meus parabéns pela apresentaçâo do Coral do "Estado de
Minas".

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, quando
Chateaubriand imaginou criar a sua rede de comunicacão - os Diários
Associados, que estão completando 75 anos -, tenho a certeza absoluta de
que ele estava querendo entregar ao Pals urn grande instrumento politico.
Era isso a que desejava Chateau briand.

Se fizermos uma releitura na escritura pUblica em que ele constituiu o
condomlnio acionário das emissoras e dos Diarios Associados - contrariando
tudo o que havia de tradição, tudo o que havia de hábitos arraigados na vida
de urn pals capitalista, entregando aos seus companheiros a conducäo dos
negócios que ele fundara -' veremos que, quando ele assinou essa escritura,
colocou no frontisplcio desse documento histórico: "Sempre foi urn grande
desejo da minha vida constituir urn grupo de comunicacâO" - no sentido de
que constituisse urn elo da grande cadeia da unidade nacional, levando ao
debate publico todos as rnagnos problemas da Naçâo e nunca deixando
passar em branco a discussão de nenhum problema que interessasse ao
progresso, ao desenvolvimento, a felicidade do povo brasileiro. Fomos
colocados diante dessa grave responsabilidade.

Sornos uma empresa cornercial? Somos, sirn. Perseguimos a lucro?
Perseguimos. Precisamos progredir, precisamos ampliar as nossas
instalaçöes, modernizar os nossos veiculos de comunicacâo. Precisamos
gerar caixa todos as dias para dar conta e cumprimento as nossas obrigacöes
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de ordem empresarial. Está certo, esse é o objetivo central de qualquer
negOcio, de qualquer atividade econômica. Mas jamais podemos esquecer as
liçöes que Chateaubriand nos deixou, colocando sempre acima do caso dele,
muito acirna desses interesses rnateriais a legItima defesa do interesse
pi bI ico.

Chateaubriand deixou-nos essa lição. E nOs, assinando uma escritura
pbIica, assurnimos o compromisso moral de dar seqüência a essa sua
filosofia de trabaiho.

Não vamos pensar nos erros que porventura tenha cometido o grande
pioneiro - porque, na verdade, Chateaubriand, no seu pioneirismo, cometeu
alguns erros do ponto de vista estritamente negocial. Cometeu alguns erros.
Nem sempre examinava a possibilidade de retribuição econômica dos
investimentos que fazia, nem sempre media as conseqüëncias daquilo que
imaginava ser indispensveI para dar cada vez maior velocidade ao
progresso material dos Diários Associados, como foi o caso no lancamento da
televisão no Brasil, em 1950, quando apenas quatro palses do mundo
desfrutavam desse excepcional melo de comunicação, corno eu ressalto
sempre.

Assis Chateaubriand foi urn grande empreendedor, e temos que aprender,
pernianentemente, corn suas iiçães, a coragem de empreender, a coragern
de ousar. E tanto isso é verdade, Sr. Presidente, Srs. Deputados, minhas
senhoras, meus senhores, que, neste instante, plantados neste presente de
dUvidas que nos oferece a economia brasileira - embora corn perspectivas de,
no prOximo ano, se reiniciar urn processo de desenvolvimento -, apesar disso,
estarnos fazendo aphcaçoes vultosas em todas as nossas ernpresas,
preparando-nos para a grande cornpetiçâo que virá para Os rneios tradicionais
de cornunicação no aivorecer do novo século.

Alias, esses meios ja chegaram, ja estão a nossa ilharga, causando-nos
certos sustos. Basta lembrar o fenômeno Internet, que ja movirnenta bilhöes
de dOlares no mundo inteiro. Basta lembrar que ternos, hoje, invadindo as
nossas casas pelo sisterna de Direct TV, peio sisterna de cabo, pelo sisterna
( ... ) pelo sisterna de microondas, por todos os seus sistemas, esta enorme,
incrivel, fantástica parafernaiia da informática e da eietrãnica, tudo isso a nos
indicar que, para assegurarrnos a liderança dos nossos velculos tradicionais -
o jornal, o radio, a teievisão aberta -, precisamos ter a coragem de nos
adaptar aos novos tempos.

Precisarnos ter a sapiência, a sabedoria, a esperteza de aproveitarmos
todas as conquistas da area eletrOnica, da informática, para ampiiar a
prestação de servicos aos nossos usuários, aos nossos ciientes, aos nossos
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anunciantes, aos nossos ouvintes, aos nossos teiespectadores. Precisamos
estar absolutamente preparados para urn mundo novo em relação a jornal,
porque o leitor vai, cada vez mais, exigir que o jornai esteja prOximo, o mais
proximo possIvel, dos seus interesses. As vezes, o mmnirno interesse para nós
são grandes interesses para o leitor, para o ouvinte, para o telespectador.
Devemos ser arraigadamente bons prestadores de serviços para
assegurarmos as posicöes que temos hoje no mercado nacional e as que
pretendemos conquistar, inclusive corn novas faixas de atuacão no mercado
internacionai.

Se Chateaubriand estivesse vivo, corn aquele seu olhar fuzilante, corn
aquela sua coragem de ousar, diria: "Meninos, prossigarn. Vocés estão
certos". Fol assim que construiu todo esse quadro no sistema de
comunicação do Brasil, sendo, corno era, urn espIrito imperial, dando-nos, de
vez em quando, a possibilidade de integrarmos urn grande pariamento
nacional, para discussão dos problemas aos quais deviamos dedicar as
nossas notIcias, os nossos cornentários, os nossos editoriais, as nossas
campanhas.

Quando se faia que Chateaubriand era capaz de ouvir a opinião de aiguérn
e de se render a essas opiniöes, isso parece impossIvel. Mas não era,
absolutamente. Chateaubriand, dentro do seu espirito imperial, não gostava
de ser contestado. Mas também gostava de ter uma contra-argurnentacão
aos seus pianos. Podia decidir de maneira completarnente diferente, mas
ouvia, escutava, respeitava as opiniöes dos seus companheiros. Claro que a
Ultima palavra era a dele e deveria ser respeitada.

Quero lembrar aos senhores que esta é uma Casa politica das mais aitas,
das mais nobres, das mais arraigadas tradiçöes na história da polItica
brilhante do Estado de Minas Gerais. Chateaubriand foi urn born Senador. Por
que foi urn born Senador? Levou para a tribuna do Senado, no veiho Palácio
do Monroe, no Rio de Janeiro, as teses mais audaciosas para aqueie tempo,
quando urn nacionaiisrno exacerbado atravancava a forrnuiacão dos grandes
projetos de interesse nacional. E you citar apenas urn.

Quando lemos os artigos e discursos de Chateaubriand hoje, encontramos
a fundamentacão da abertura econôrnica, o combate ao Estado empresário, a
defesa de que cabe a iniciativa privada gerar recursos para o crescimento do
Pals.

Vou citar sO o exernpio do petrOieo: quando Os nacionaiistas levantavam a
bandeira de "o petrOleo é nosso", Chateaubriand dizia: "Não, senhor, o
petrOieo não e nosso! Não adianta terrnos o petrOieo no chão, longe do nosso
iitorai; ternos que ter o quanto antes esse Oleo para começar a refina-lo e
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produzir riquezas para a BrasH".

Chateaubriand era urn dos Senadores mais aparteados da RepCiblica,
enquanto atuou no Senado Federal. Havia urn Senador do Rio Grande do
Norte, o Senador Querginaldo Cavalcanti, que aparteava constantemente o
Dr. Assis Chateaubriand. Não havia urn discurso do Dr. Chateaubriand que
nâo tivesse urn aparte do Senador Querginaldo Cavalcanti.

Certa feita, perguntaram ao Senador Querginaldo Cavalcanti par que ele
aparteava tanto a Chateaubriand, ele respondeu: "F a maneira que eu tenho
de aparecer na imprensa". Pois bern, havia aqueles que encaravam as teses
defendidas por Chateaubriand apenas corno urn fogo-fátuo de quem não
tivesse a consciência perfeita dos pontos de vista da filosofia que estava
defendendo para o engrandecimento do Pals.

Neste momenta em que a Assembléla Legislativa de Minas homenageia as
Diários Associados pela passagem dos seus 75 anos, devo dizer que muito
rnais - muito além, mas muito alérn - que par ter o titulo de Presidente dessa
organização, sinto-me feliz porque sou urn cidadão civicamente vinculado aos
destinos de Minas.

Quando Jaâo Ferraz me deu o titulo de Cidadão Honorário mineiro, estive
na tribuna desta Casa, medroso, inexperiente corn as coisas de Minas. Não
estava aqui ha muito tempo e fiz urn discurso em que me declarava urn
aprendiz de mineiridade. Sou, ate hoje, urn aprendiz de mineiridade. Mas,
camo aprendiz de mineiridade, ao mesmo passo, lembro-me daquilo que
agora estou procurando defender em todos as pronunciamentos nestas festas
dos 75 anos dos Diários Associados.

Nôs tarnbém temos, arraigadamente, dentro do peito a espirito de
"chateaubrianidade". Entäo, se eu não tenho ainda condicoes de ter
alcançado pelo menos a curso fundamental em termos de mineiridade, se
continua aquele aprendiz, hoje, estou aqui aprendendo novas exemplos,
incorporando para mirn, para a meu espirito, para o meu coraçáo, para a meu
conforto, junta corn as meus companheiros dos Diários Associados, uma
esperança nova, a de que daqui de Minas cantinuem a partir as grandes
exernplos civicos que tern marcado e marcarão a histOria deste pava nos
destinas nacionais. Muito obrigado.

Entrega de Placa
0 Sr. Presidente - A Presidéncia tern a honra de entregar ao Dr. Paula

Cabral de Araijo uma placa alusiva a esta homenagem, corn as seguintes
dizeres: "A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais hamenageia as
Diários Associados no transcurso do seu septuagésirno quinta aniversário,
corn a reconhecimento do povo mineiro a antevisão do gênio criador de Assis
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Chateaubriand, constituindo o primeiro grande sistema integrada de
cornunicação no Brasil, na rede de jornais e emissoras de radio e televisão,
alérn de liderar iniciativas histOricas de grande repercussãa na vida nacional.
Que o futura sempre renove a espirita pianeiro de que as Associados são
simbolo e exernplo. Bela Horizonte, 22 de novembro de 1999". (- Palmas.)

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidéncia manifesta seus agradecirnentos as

autaridades e aos demais canvidados pela honrasa presenca e, cumprido o
objetiva da convocacão, encerra a reunião, convocando as Deputados para a
extraordinária de arnanhã, dia 23, as 20 horas, nos termos do edital de
convocaçao, e para a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edicão de
23/11/99.). Levanta-se a reunião.

ATADA51 a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 18/11/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto e Eduardo Brandão

Surnário: Comparecirnento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): 1a Fase: Palavras do Sr. Presidente - 2a Fase: Discussão e Votação de
Proposiçöes: Inexisténcia de "quorum" qualificado para votacãa das propostas
de emenda a Constituicão - Votaçao, em 10 turno, do Prajeto de Lei no 152199;
discursos dos Deputados João Leite, Fábio Avelar e Carlos Pimenta;
requerirnento do Deputado Rémola Aloise; aprovacão do requerimento -
Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 172199; requerirnento do Deputado
Rêmolo Aloise; aprovacâo do requerimento - Prosseguirnenta da discussão,
em 10 turno, do Projeto de Lei no 340/99; discursos dos Deputados Joãa Leite
e Carlos Pirnenta; encerrarnento da discussãa; votação do Substitutivo n o 1,
salvo emenda; aprovaçao; votacão da Emenda no 1; aprovacào -
Prosseguirnento da discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 583/99;
discurso do Deputado Sebastião Costa; apresentacão das Emendas n

o
s 6 a

9; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto corn as emendas
a Comissão de Administração Püblica - Discussão, em 10 turno, do Projeto de
Lei no 66/99; aprovação corn as Emendas n

o
s 1 e 2 - Discussão, em 1 0 turno,

do Projeto de Lei no 127/99; aprovaçãa na forma do Substitutivo n o 1 -
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 169/99; emissão de parecer pelo
relator; encerrarnento da discussãa; votacão do projeto, salvo emenda;
rejeiçâo; prejudicialidade da Ernenda no 1; declaraçãa de voto - Discussão,
em 10 turno, do Projeta de Lei no 270/99; aprovacäo na forma do Substitutivo
n° 1 - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 278/99; aprovaçãa -
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 299/99; aprovação corn as

WO



E
C
C

1534
Emendas n°s I a 3 - Discussäo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 302/99;
aprovaçäo corn as Emendas n°s 1 e 2 - Discussâo, em 10 turno, do Projeto de
Lei no 331/99; aprovaçäo corn as Emendas n°s 1 a 9 - Discussäo ern 1° turno,
do Projeto de Lei n o 350/99; aprovação - Discussäo, em 10 turno, do Projeto
de Lei n o 353/99; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - Discussào, em 11
turno, do Projeto de Lei no 358/99; apresentaçäo do Substitutivo no 1;
encerramento da discussao; encaminhamento do projeto corn o substitutivo a
Comissào de Administraçao PUblica - Discussão, em 10 turno, do Projeto de
Lei no 360/99; requerimento do Deputado João Leite; aprovação do
requerimento - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 364/99;
aprovaçao na forma do Substitutivo no 1 - Discussäo, em 10 turno, do Projeto
de Lei no 383/99; aprovação - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no
395199; requerimento do Deputado Rémolo Aloise; aprovação do
requerimento - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 396/99;
apresentaçao do Substitutivo n o 1; encerramento da discussão;
encaminhamento do projeto corn o substitutivo a Comissao de Administraçao
Püblica - Discussao, em 1° turno, do Projeto de Lei no 422199; aprovação corn
as Ernendas n o

s 1 a 3 - Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 423/99;
aprovaçao corn a Subemenda n o 1 a Emenda no 1 - Discussão, em 10 turno,
do Projeto de Lei no 444/99; aprovaçâo corn a Emenda no 1 - Discussâo, em
1 0 turno, do Projeto de Lei no 458/99; aprovaçäo corn a Emenda n o i -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 461/99; aprovaçâo na forma do
Substitutivo n o 1 - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 64/99;
aprovaçao na forma do vencido em 10 turno; declaraçäo de voto - Discussâo,
em 20 turno, do Projeto de Lei n o 76/99; aprovação - Discussão, em 2 0 turno,
do Projeto de Lei no 264/99; aprovaçäo - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei no 274/99; aprovaçâo na forma do vencido em 10 turno - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Gil Pereira -

Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patftis - Agostinho Silveira - Ailton Vilela -
Alberto Bejani - Alvaro AntOnio - AmbrOsio Pinto - Amilcar Martins - Antonio
Andrade - AntOnio Carlos Andrada - AntOnio Genaro - Antonio Julio - AntOnio
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canédo - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Eduardo Brandão -
Eduardo Daladier - Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe Brandâo -
Elmo Braz - Ermano Batista - Fábio Avelar - Hely TarquInio - Irani Barbosa -
Ivo José - Joâo Batista de Oliveira - João Leite - Joâo Paulo - Joäo Pinto
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Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Milton - Luiz
Fernando Faria - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves -
Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Tereza Lara -
Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pastor George -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastiáo Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertu ra
o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - As 9hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em norne do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado Gil Pereira, 20-Secret6rio, procede a leitura da ata da reunião
anterior, que é aprovada sern restriçOes.

2a Parte (Ordem do Dia)
1a Ease

o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai
passar It 28 Parte da reunião, em sua 11 Fase, corn a apreciacäo de
pareceres e de req uerimentos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Pienário que fez retirar da pauta desta reuniäo a

Mensagem no 58/99 e os Projetos de Lei n°s 52 e 117/99, em virtude de sua
apreciação na reuniâo extraordinária realizada ontem a noite.

2a Ease
o Sr. Presidente - Näo havendo matérias a serem apreciadas nesta fase, a

Presidéncia passa a 21 Fase, corn a apreciaçâo da matéria constante na
pauta.

Discussão e Votação de ProposiçOes
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, que não ha "quorum"

qualificado para a votaçâo de propostas de ernendas a Constituição, mas que
o ha para apreciacão das demais matérias da pauta.

Votaçâo, em 1 1 turno, do Projeto de Lei no 152/99, do Deputado Fábio
Avelar, que dispOe sobre a ampliaçâo do objetivo social da COPASA. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresentou. A Comissão de Administracâo Pi:iblica
opinou por sua aprovacão na forma do Substitutivo no 1, da Comissâo de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira perdeu prazo para emitir
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parecer. Eniendado em Plenário, voltou a projeto a Comissào de
Administraçao Ptiblica, que opina pela aprovaçäo das Emendas n o

s 1 e 2. Em
votaçao, a SubsUtutivo n o 1, salvo emendas. Para encaminhar a votação, corn
a palavra, a Deputado Joâo Leite.

0 Deputado Jaão Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
senhores representantes da imprensa, püblico presente nas galerias,
telespectadores da TV Assembléia, a Projeto de Lei no 152/99, do Deputado
Fábio Avelar, que dispãe sabre a ampliacão do objetivo social da COPASA-
MG -, em seu art. 1 0, diz: (- Lé:)

"A Corn panhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA-MG -
poderá, sem prejuiza das atividades previstas na Lei no 6.084, de 15 de maio
de 1973, processar e comercializar produtos e subprodutos do sistema de
água e esgoto, processar e comercializar produtos e subprodutos do lixo,
exercer, além das atividades mencionadas, servicos de consultoria e
assisténcia técnica, prestar as servicas mencionados nessa lei sern embargos
dos previstas na Lei n o 6.084, de 15/5/73, no Brasil e no exterior. Paragrafo
Unico: As atividades nesse artigo poderão ser exercidas par intermédio de
empresa criada pela COPASA-MG au empresa que venha a participar
majaritária ou rninoritariamente, rnediante deliberação do conseiho
administratjvo".

Justiflca a Deputado Fábio Avelar, em forma de substitutivo ao Projeto de
Lei no 152/99. 0 Deputado Fábio Avelar a está submetendo a apreciação dos
Deputados, par ser mais consentãnea tecnicamente quanta a forma de
conduçao da rnatéria no processa legislativo. Na verdade, a Deputado Fábio
Avelar está apaiando o substitutivo proposto. "Destaque-se, par apartuna, que
as alteraçoes ora apresentadas objetivam, fundamentalmente, a ampliação da
area de atuaçäo da empresa, especialmente no ramo de consultoria, cujo
mercado ja se antecipa pramissor." 0 Substitutivo no 1 altera a Lei n o 6.084,
de 15/5/73, que dispöe sabre a COPASA-MG e dá outras providências. (- Le:)

"A Assembléia Legislativa de Minas Gerais decreta: Art. 1° - 0 art. 10,
"caput", incisos!, Ill, IV e VI do art. 20 da Lei no 6.084, de 15 de rnaia de 1973,
passa a vigarar cam a seguinte redação: A Companhia de Saneamenta de
Minas Gerais - COPASA -, saciedade de controle acionário, compete planejar,
prajetar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços pUblicos de
saneamento básico mediante contrato cam os municipios. Parágrafo Unico:
São cansiderados atividades de saneamento básico, além do abastecimento
de ãgua, caleta e despejo final de esgotas e efluentes sanitárias, a coleta, a
tratamento e a disposiçào final do lixo urbana, doméstico e industrial. Art. 2 0 -
A COPASA MG reger-se-á par seus estatutas, par esta lei, pelas demais
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disposiçöes relativas a sociedades par acaes incumbidas de modo especial.

1 - Planejar, prajetar, executar, arnpliar, remadelar e explorar servicos
püblicos e sanearnento básico nos termos do parágrafa ünico do art. 1 0 desta
lei.

3 - Exercer atividades de aperfeiçoarnenta da administração, da aperação e
da manutencão dos seus servicas, inclusive prestar servicas de assessoria,
de consultaria e de assistência técnica, no âmbito do saneamenta básica, a
rnunicipia au qualquer entidade au empresa püblica au privada.

4 - Fixar e rever, em consonância corn a paUtica tarifária e as cláusulas
contratuais, as tarifas dos serviças prestadas aos usuárias, tendo em vista a
justa remuneraçãa dos investimentos efetuados, a acobertarnento do custo
operacianal da empresa e a melharamento e a expansãa dos servicos, de
forma a assegurar a equilibria econômica e finariceiro das concessöes.

6 - Implementar a politica de saneamenta básica, farmulada pelos órgãos
gavernamentais competentes. Cantrair empréstimo ou financiamento cam
Banco privado oficial au corn agenda internacional de flnanciamento para
financiar suas atividades, obriganda-se a cantrapartida, se for a caso.

7 - Atuar no Brasil e no exterior, podenda farmar cansOrcia ou parceria cam
a ernpresa pUblica au privada e firmar canvênio ou contrata cam União,
Estadas ou municIpias ou entidades da administração indireta de qualquer
dos nIveis de Governa, observada a dispasta no inciso Ill do § 4 1 do art. 14 da
Canstituicao do Estado de Minas Gerais."

Esse projeto está em 1 0 turna, e gastarlamas, inclusive, de ter urn tempo
maior para discuti-la. Pensa que, na volta desse projeta as cornissôes,
teremos urn tempo rnaior para discuti-la, ja que temas algurnas dividas e
queremas ouvir as autras Deputados que irãa encaminhar a sua votacão,
para terrnos seguranca em relação a esse voto, especialmente, no 2 0 turno.
Penso que estarernos votando favoravelmente, ate para que a prajeto possa
tramitar na Casa, valtar as camissöes, experirnentar urna discussão maiar
dos Srs. Deputados e também das prOprias camissöes da Assernbléia
Legislativa. E clara que temos algumas düvidas, especialmente em relaçãa ao
acampanhamenta desses possiveis contratas que seriam feitos pela
COPASA cam agéncias internacianais, as convênios que tarnbém poderiarn
ser celebradas no exterior. Defenda que tenhamos também uma maneira de
acampanhar tudo issa que será feito pela COPASA. Pensa que deve haver
alga que proparciane que a Assembléia Legislativa tenha cantrole dessa
possibilidade que está senda dada a COPASA. Não tenho düvida de que issa
estende a abrangência do trabalho da Companhia, mas é fundamental
também que haja urn acompanhamenta pela Assembléia Legislativa dessas
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possibilidades que sáo dadas a COPASA. Estaremos votando
favoravelmente, mas sem abrir mao, no 2° turno, e tam bern nas corn issöes da
Assernbléia Legislativa, de discutir o projeto para termos uma decisão final em
relação ao apoio a ele, que foi apresentado pelo Deputado Fábio Avelar.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, para encaminharnento de votaçâo,
Deputado Fábio Avelar.

o Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores
presentes, telespectadores da TV Assembléia que nos assistem em casa,
esse projeto de minha autoria visa, como ja foi dito pelo nosso colega João
Leite, a ampliar as atividades da COPASA, tendo em vista o seu trabatho no
Estado, sem prejuIzo, logicamente, das atividades previstas na Lei n° 6.084,
de 15/5/73.

Inicialmente, prevIarnos ampliar o objetivo social da COPASA e permitir-Ihe,
se for de interesse da administração, atuar em outras areas. A de residuos
sôtidos é urn exemplo. Durante vários anos de minha vida profissional,
trabalhei na COPASA e sei que ela era soticitada a atuar na area de resIduos
sálidos. Corn o corpo técnico que possul, que é da mais alta qualidade,
poderia aproveitar sua presença em todo a Estado de Minas Gerais para
atuar na area de residuos sOlidos nos municipios em que houvesse interesse
e aprovação da Câmara, além do servico, que tao bern já presta, de
saneamento básico, de tratamento da água e de coleta e tratamento de
esgoto.

A area de residuos sôlidos e ainda muito carente. Para que Os senhores
tenham id6ia, no domingo passado, inauguramos em Iguatama urna usina de
tratarnento de lixo, que, alias, está muito bern montada. Segundo o Prefeito,
aquela é a oitava unidade de tratamento de lixo a ser montada em Minas
Gerais. Vejam bern: num Estado corn 853 municipios, apenas alto unidades
completas de tratamento de lixo estâo instaladas. A deficiência é muito
grande.

A COPASA, por ser urna empresa que atua em quase 600 municipios, teria,
certamente, condiçöes de prestar esse serviço a custo acessIvel, tendo em
vista que apraveitaria o quadro técnico existente.

Outra possibilidade que está sendo aberta a COPASA é que eta, desde
alguns anos, ocupa urn lugar de destaque no cenário nacional e ate mesmo
internacional. Assirn sendo, se aprovado esse projeto e se houver interesse
por parte da administração, aquela empresa poderia estar ampliando sua
atuação fora do Estado de Minas Gerais e ate mesmo fora do Pals, o que
possibilitaria urn fortalecimento institucional significativo da COPASA, corno
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empresa prestadora de servico. Dal, a irnportância da aprovação do projeto.

A ünica restricäo que fazernos é a Ernenda n° 2, que foi apresentada pelo
lustre colega Deputado Adelmo Carneiro Leão e que se refere a cota tarifária.
Ela retira da COPASA a responsabilidade pela idealização da tarifa em nIvel
global. Se for aprovada a ernenda, teremos que ter, em cada cidade, uma
negociacão especifica, a que, no rneu entendimento, prejudicaria e rnuito a
atuaçaa da COPASA, que, hoje, é global. Segundo a lei de licitacôes, a
COPASA está dispensada de par-ticipar de licitaçaes, e, assirn sendo, sua
tarifa é rinica. Normalmente, quando ela é convocada, a municipio faz uma
pesquisa sobre a tarifa e concede ou não serviças. Quando não ha interesse
por parte do municipia em prestar esse servico nem nos serviços da
COPASA, a Prefeitura abre licitaçãa.

Nesse caso prestará a serviça a empresa que estabelecer a menor preca.
No caso da COPASA, segundo legislaçäo, eta nâo participa de licitaçöes, é
urna pat itica da atual administração.

Se essa emenda do Deputado Adelmo Carneiro Leâo for aprovada,
entendemos que prejudicará a sua atuaçâo global no Estado. Coma todos
sabem, a COPASA trabatha com a subsldio cruzado, ou seja, das 600
cidades operadas pela empresa, eta tern urn resultado positivo em 100 delas.
Existe urn subsidlo cruzado que possibilita a COPASA ter uma tarifa mais
baixa e ünica em todo a Estado.

Se tivéssemos urna tarifa diferenciada, poderiamos estar prejudicando as
pequenas cidades, porque em varias delas a que se arrecada não é suficiente
para pagar as contas de energia elétrica. Isso colocaria ern risco a COPASA,
dentro da sua filosofia atual, do seu modelo de gestäo hoje, por ser uma
empresa que trabaiha cam a tarifa Unica. Achamos que essa ernenda poderá
prejudicar a empresa em todo a Estada de Minas Gerais.

Gostaria de contar corn a apoio dos nobres colegas para a aprovaçâo
desse projeta, que certamente possibilitara urn crescimento da empresa, bern
coma para a não-aprovacaa da Ernenda n° 2, porque, no nosso
entendirnenta, pode prejudicar a atuacao da empresa. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Para encaminhar a votaçãa, cam a palavra, a Deputada
Carlos Pirnenta.

o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Sras.
Deputadas, quero deixar bern clara a minha posição relativamente ao projeta
do Deputado Fabio Avetar que dispöe sabre a ampliaçâo do objetivo social da
COPASA.

Nesta Casa, o Deputado Fábio Avetar tern todas as condiçöes de propor urn
prajeto dessa natureza, porque e urna pessaa que veio do funcionatismo da
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COPASA, tern muitos anos de trabaiho e urn "know-how" que não podemos
contestar. Esse é urn projeto interessante, que certamente vai ajudar a
COPASA a ampliar o seu horizonte de acöes e ajudar 0 nosso municIpio.

Ao fazer uso da tribuna, gostaria de levantar urn problerna referente a
COPASA, urn convênio que foi celebrado entre ela e a Prefeitura Municipal de
Montes Claros. A concessâo do serviço de água e esgoto do MunicIpio de
Montes Claros terminaria no prOxirno ano, e, a pedido da própria direçào da
COPASA, do Governo do Estado, a Cârnara Municipal daquela cidade votou,
num gesto de confiança, num gesto de defesa dos interesses de Montes
Claros, a favor da prorrogaçâo de urn convênio, que nern havia terminado, por
mais 30 anos.

Em contrapartida, a COPASA elaborou urn documento comprometendo-se,
corn o Municipio de Montes Claros, a executar, durante os anos de 1998 e
1999, uma série de beneficios e obras para ajudar na infra-estrutura de
saneamento da cidade.

Em troca da prorrogaçâo de 30 anos, serão rnais 30 anos de exploraçâo do
serviço de água e esgoto na cidade de Montes Claros.

A COPASA se cornprorneteu, nos 24 meses seguintes a celebraçáo do
convênio, a deixar a cidade de Montes Claros corn 100% de água tratada na
area urbana e, principalmente, a levar abastecimento humano aos distritos e
localidades corn mais de 100 residências. Comprometeu-se a dotar 0
municIpio de 100% do recoihimento do esgoto sanitário e, sobretudo, a
construir urna estacão de tratamento do esgoto urbano, doméstico e industrial
da cidade, talvez a (mica maneira de despoluir o Verde Grande, que é
principal rio de integracão do Norte de Minas. Comprometeu-se a ajudar na
retificaçao do rio Vieiras, que coda o centro da cidade de Montes Claros em
urn de seus prolongamentos. E, por firn, comprometeu-se a assumir a
construção da Praça do Rotary, que fica próxirna ao rio Vieira.

o convênio foi celebrado, honrado pelos Vereadores de Montes Claros por
unanimidade, e se estendeu por mais 30 anos, ate 2030. A cidade de Montes
Claros honrou seus compromissos, mas a COPASA não. As obras estào
paralisadas. Não ha nenhuma perspectiva de que a estacão de tratamento de
esgoto sanitário da cidade, para despoluição do rio Verde, seja construida.
Nâo iniciaram o serviço de retificaçâo do rio Vieira. A Prefeitura está fazendo
a sua parte, e a COPASA deve nove prestaçöes, que deveriam ser pagas
mensalmerite. Enfim, a COPASA nâo honrou seus compromissos.

o interessante é que esse mesmo problema aconteceu corn a cidade de
Belo Horizonte e corn outras cidades vizinhas a regiao rnetropolitana. E esta
Casa teve a cornpetência de reunir o Presidente da COPASA, Deputados,
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Prefeitos e Vereadores, que se sentararn a mesa e chegaram a urn consenso.
Mas, estranhamente, a cidade de Montes Claros nâo teve essa mesma sorte
nern a mesma oportunidade de discutir cara a cara corn o Presidente da
COPASA 0 problema que estava acontecendo. Propusernos uma reunião na
Comissão de Adrninistracäo, e o rneu requerimento, numa atitude estranha
dos colegas Deputados, foi rejeitado, sendo aprovado requerimento corn o
mesmo objetivo para resolver o problerna de Belo Horizonte, de Ipatinga e de
mais duas outras cidades.

Esse fato, Srs. Deputados, rnostra, infelizmente, a ingerência e a forte
tempero politico que deterrninam as açães do Governo do Estado, que dá as
rnaiores oportunidades aos amigos do rei e da coroa e, corn os municIpios
que dernocraticamente nâo votararn corn ele, nern sequer se senta a mesa ou
se propöe a conversar para resolver os problernas. Está al a exernplo de
Montes Claros, urna cidade de rnais de 300 mil habitantes, uma cidade
importante, a major e rnais influente do Node de Minas, onde a populaçäo é
obrigada a conviver corn essa discrirninação politica e a engolir urna falha
irnperdoável da COPASA, que não honrou seus comprornissos.

A Câmara Municipal de Montes Claros já pensa - e eu defendo essa tese
tambérn - na possibitidade de romper juridicarnente esse compromisso,
porque o que ainda vigora é a concessâo antiga. Essa concessâo foi
aprovada mediante urn voto de confuança dos Vereadores de Montes Claros e
começaria a vigorar no ano 2000. Mas nãs advogamos a tese da ruptura
desse convënio corn a COPASA e a volta da exploracäo do servico de água e
esgoto daquela cidade, que e urna das mais rentáveis da regiâo. Essa é uma
forma de rnostrar a indignacão daquele povo. E uma forma de mostrar que os
comprornissos devern ser honrados ou não devem ser assumidos. Ele existe
no papel, mas pode ser consertado pela justiça, já que não houve
sensibilidade por parte desse Governo para dotar Montes Claros desses
serviços essenciais ao seu crescimento.

Náo será pelo fato de o Prefeito de Montes Claros ter apoiado o ex-
Governador Eduardo Azeredo que poderâo agir dessa forma. Tenho a certeza
absoluta de que a populacâo não pode pagar por brigas ou por diferencas
polIticas corn o descaso por parte das pessoas que deveriam ter 0
comprornisso de atender aos anseios do povo dessa cidade. lnfelizmente, 0
cornponente politico está falando mais alto, e isso tern prejudicado toda a
populaçao.

Quero terrninar, Deputado Fábio Avelar, cumprirnentando V. Exa. e
aproveitando a oportunidade para rnostrar a nossa indignacão e 0 nosso
inconforrnismo para corn a forma politica distorcida e atrasada adotada pelo
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Governo do Estado. E necessárjo respeitar para ser respeitado. Muito
obrigado.

0 Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Rémolo Aloise
solicitando o adiamento da votacâo do Projeto de Lei n o 152/99. Em votação,
o requerimento Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 172/99, do Governador do
Estado, que revoga os arts. 7°, 23, 24 e a inciso I do art. 16, da Lei n° 9.381,
de 1986, que contém a quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino.
O prajeto visa a rnelhoria das condiçöes no desempenho do trabaiho do
docente na rede estadual de ensino, eliminando a possibiljdade de se
atribuirem aulas em caráter facultatjvo e de se conceder dobra de turno ao
professor estadual. Vern a Mesa, requerimento do Deputado Rêmolo Aloise
em que solicita o adiamento de votaçâo do Projeto de Lei n° 172/99. Em
votaçao, a requerjrnento Os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encoritram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 340/99, do
Deputado Carlos Pirnenta, que cria a Programa Ronda Escolar no Estado de
Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclul pela constitucionalidade do
projeto. A Comissäo de Direitos Humanos opina por sua aprovaçao na forma
do Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalizaçao Financeira
opina por sua aprovaçao na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Direitos Humanos, corn a Emenda n o 1, que apresenta. Em discussâo. Corn a
pa!avra, para discuti-lo, a Deputado João Leite, que dispoe de 42 minutos.

0 Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de
continuar a discussão do projeto do Deputado Carlos Pimenta, que cria a
Programa Ronda Escolar. No inIcio da nossa discussäo, estávamos
justamente falando sobre essa violêricia nas escolas e no Estado de Minas.
Na oportunjdade tratamos também da questão da segurança pUblica.
Gostaria de lembrar especialmente de alga que é muito importante nas
escolas. Estou falando de instrumentos fundarnentais para a formaçao da
nossa juventude, que está totalmente abandonada hoje. Cada vez mais, a
situaçâo dos nossos jovens, envolvjdos corn a violência, corn a prática de
crimes, estã ficando insustentável De outro lado, vemos uma escola que não
consegue ser atracâo para eles.

Relatava urn encantro que tivemos corn pessoas ligadas aos projetas do
Estado do Paraná, ande foi criada a bolsa-escola pelo Governo do Estado.
Corn trés meses de implantaçao dessa bolsa, as governantes viram que,
apesar do dinheiro pago as famuilas, as estudantes nâo comparecjam as

1543
escolas. E a Governo iniciou urn grande projeto corn as empresas. Foram
criados 23 nücleos, centros de excelência de voleibol, de esporte. Grandes
atletas de vOlei däo treinamento nesses niicleos no Paraná, na periferia de
Curitiba, dando oportunidade para que as jovens possam ter urn segundo
turno, urn reforca escolar na prática do esparte, alga tao agradável e
prazeroso. 0 que temas, na verdade, nas nossas escolas? A verdade é que
não ternos mais. Da 10 a 4a série já não ternos a prática da educacaa fIsica.
Não existe em Minas Gerais a prática de educacão fIsica da 11 a 4a série.
Discutlamos corn as Deputados que sao medicos, a irnportância dessa
prática, nessa faixa etária, para a desenvalvirnenta psicomotor dessa criança.
Falava justamente do rneu filho que está nessa idade escolar. Para ele, a
professor mais importante é a de educacãa fisica. Mas aos alunos da escola
pübiica de Minas foi negado a professor de educacao fisica. Foram negados a
esses jovens a lazer, a esporte. Coma esses javens, corn toda a forca da
idade, vao extravazar? Coma evitar que a rua seja urn grande atrativa,
quando não temos urna atracâa na escola, quando a escola pOblica nâo
oferece educaçãa fIsica, esparte nern lazer? Lernbro-me de que, quando fui
Secretária de Espartes de Bela Horizonte, fizernos urn time corn as
adolescentes infratores do centro da cidade. Lembro-me do goleiro do nosso
time. Era urn adolescente muito forte. Ele me contava que fazia assaltos na
Praça Sete, sala correnda pela Avenida Afonso Pena, atravessava a
rodoviaria, pulava suas grades, saltava o muro de proteçâo do Arrudas. Já
sabia onde havia a viga do Arrudas, então, a atravessava, saltava a murada
do outro lado, saltava a mura do metro, atravessava a linha do metrO, saltava
do outro lado, entrava nas galerias de esgoto do sistema de tüneis da
Lagoinha e all escandia as produtos de seu roubo, conseguindo fugir da
perseguicâo de todos. Aquele jovem era urn atleta fantástico, que realmente
se transformou num atleta. Haje, e urn corredor de maratona. Sua vida mudou
a partir daquela opartunidade que lhe foi dada pela Prefeitura de Bela
Horizonte. Hoje ele nâa tern mais nenhum problerna corn a Juizado da
Infância e da Juventude. Porém, está sendo negada a ele toda a
aportunidade.

Atualmente estau tenda a oportunidade de estudar e estou fazendo a cursa
de Histôria. Uma de rninhas calegas de curso, que näa tern nenhum
envolvimento corn esparte, dá aulas de Educacaa Fisica em urna escola
estadual, outro dia veio me perguntar a que deveria dar para as seus alunos.
Respondi que nao deveria dar nada, que estava correndo a risca de causar
ate uma enfermidade, uma doença em urn daqueles jovens, porque ela não
sabia nada sabre Educaçãa Fisica. Ora, uma estudante de HistOria dando
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aulas de Educação Fisica para jovens da 7a e 8a series numa escola
estadual! Urn verdadeiro crime que está sendo cometido neste Estado.
Pessoas despreparadas dando aulas de Educação FIsica. Costuniam dizer
para esses jovens, que estão despreparados para correr: "Ah, corram a uma
hora". Eles podem estar correndo o risco de sofrer urn problema cardlaco. E o
que está acontecendo. Enquarito isso, no turno da noite, em escoias pUblicas
no Estado de Minas Gerais, não existe mais Educação Fisica. Não temos
estrutura para Educaçao Fisica. Os jovens que trabaiham durante o dia não
podem fazer Educação Fisica, não tern onde tomar banho. Isso é retirar
desses jovens o que ha de mais importante nessa fase da vida, que é o jogar
bola, o brincar, o lUdico, experimentar uma transformação, urn avanço em
suas condiçöes psicomotoras. Tudo isso é retirado deles. E queremos exigir
uma escola sem violéncia. Enquanto falta professor de Educação Fisica, os
traficantes marcam ponto nas portas das nossas escolas e estão alcançando
os nossos ociosos jovens, pot culpa dos Governos que acham que esporte
não e nada, que esporte é ocio. Desconhecem a sua importância,
desconhecem a arma poderosa que é o esporte para evitar a marginalidade,
para evitar essas mazelas que estão sempre a espreita para alcançar Os
nossos jovens.

Como poderemos exigir que Os nossos jovens não sejam violentos? Cada
vez mais eles são empurrados para as máquinas de jogos nos centros das
cidades, nos bairros, nas periferias. Cada dia mais eles são presa fácil dos
traficantes nas portas das escolas estaduals e municipais, porque a esses
jovens foi negado o direito ao esporte, direito consagrado nas Constituiçaes
Federal e Estadual que os Governos negam a esses jovens.

Estava relatando, noutro dia, quando iniciava essa discussão, que tenho a
honra de fazer parte do Conselho Comunitário de Cardiologia do Estado de
Minas Gerais, do qual fazem parte pessoas importantes de Belo Horizonte,
como D. Serafim e Dr. Edson Zenôbio, do "Estado de Minas", cujo Presidente,
Dr. Raimundo, pronunciou-se a respeito da preocupação da Sociedade
Mineira de Cardiologia e dos medicos corn a quantidade de doenças do
coraçäo nos cidadâos mineiros. Ora, é claro que vai haver doencas do
coração, pois a esse cidadâo é negada a possibilidade de ingresso em urna
atividade de satide, em uma atividade de prevenção da doença, que e o
esporte. E claro que, no futuro, ele terá problemas cardlacos, pois lhe foi
negado o esporte. 0 Conselho de Cardiologia de Minas Gerais já se reuniu
corn a Faculdade de Educaçao Fisica do Estado de Minas Gerais, e
estaremos fazendo uma grande convocação - nesse sentido, ate já apresentei
urn projeto nesta Casa - para valorizarmos o esporte no Estado.
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Queremos discutir essa questão. Não ha dUvidas de que a raiz, urn dos

elementos fortes para explicar a violéncia infanto-juvenil em nosso Estado
está na falta do esporte, do lazer, de aulas e de professores de Educacão
FIsica em nossas escolas.

O Deputado Sebastião Costa (em aparte) - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputado João Leite, o pronunciamento de V. Exa. não é surpresa para
nenhum de nós, mesrno porque V. Exa. conhece como poucos a importância
da atividade fIsica para o adolescente e para o jovem. Mostrou isso quando
foi Secretário Municipal de Belo Horizonte; mostra isso em sua atividade
como profissional e em sua trajetória, em seu exemplo de vida. Por isso,
quero cumprimentar V. Exa. e dizer-Ihe que é muito born quando se pode falar
daquilo que se vive - ainda mais quando se vive corn rnuita eficiência e
controle, como faz V. Exa.

Gostaria também de cumprimentar o Deputado Carlos Pimenta pela
apresentacão desse projeto, lembrando que estamos vivendo em urna
sociedade em que as pessoas se preocupam corn o que já aconteceu, mas
não corn o que vai acontecer. A acão de prevenir é inerente a personalidade
de quern pensa no que faz e de quem acredita no que está fazendo. Por isso,
quero curnprimentar o Deputado Carlos Pimenta, por seu projeto, e V. Exa.,
por tudo, pelo seu desempenho, pela forma serena, tranqüila, convicta e corn
conhecirnento de causa de quern viveu e vive o que diz, de quem está
procurando, corn seu exemplo de vida, mostrar para os jovens que temos
muito a oferecer-Ihes - muito rnais do que aqueles que querern induzi-los a
uma felicidade temporâria. Parabéns a V. Exa.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Sebastião Costa, pot
suas palavras. V. Exa. realmente pode dizer o que diz, pois já adrninistrou,
corn muita eficiência, urn dos importantes municipios de Minas Gerais e teve
a oportunidade, nessa adrninistração vitoriosa, de colocar em prática todo
esse trabaiho preventivo voltado para o atendimento aos jovens. V. Exa.
co!ocou aqul urn ponto fundamental, que e o fato de o administrador trabalhar
corn a prevenção. Não ha düvida de que, em relacão as crianças e aos
jovens, prevenir e dar-Ihes oportunidades.

Estarnos acompanhando os administradores atuarern depois de termos a
terra arrasada, pois não houve prevencão. Chegamos ao ponto de o
Deputado Carlos Pirnenta ter de apresentar urn projeto para salvar Os flO5SOS

jovens que estão hoje a mercê dos traficantes. Retirararn os professores de
Educação FIsica e deixaram o carnpo limpo para os traficantes ocuparem as
portas das nossas escolas, oferecendo aos nossos jovens ociosos essa
droga tao maldita, que tern destruldo a nossa juventude. Eles tern dado para
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Os flOSSOS jovens o álcool e 0 tabaco.

lnfelizmente, no futuro, alguns membros dessa populaçäo enveredarão pelo
crime, outros terão urn futuro duvidoso corn vários problernas de saide, do
coração e outros ligados a questão da droga, do álcool e do tabaco.

Por isso, Srs. Deputados e Deputadas, queria dizer que a Assembléia
Legislativa tern urn papel fundamental ao lovantar essa questão. Espero que
todos nos, Deputados de Minas Gerais, apoiomos, por exemplo,
manifestaçoos como a do Conselho de Cardiologia de Minas Gerais, que,
proocupado corn a situação da nossa população, corn a falta do professor de
Educaçao FIsica nas nossas escolas, corn a situação das nossas escolas,
ostá desenvolvendo urn projoto prevontivo para o nosso Estado que dá,
realmento, a oportunidade de sonharmos corn urn futuro meihor para esses
nossos jovens.

Estamos acompanhando tantos projetos e tantos pensamentos no nosso
Estado, mas todos eles são curativos, não ajudarão, infelizrnente, a
transformar em nada a situaçâo que estamos vivendo. Precisarnos de
projetos preventivos, para acabar corn esse problema na raiz.

Estamos vendo a proposta do Governo do terrnos a bolsa-escola no
Estado. Temos do avisar o Governo que isso não deu certo em Curitiba, que
so deu certo quando foi integrado a urn grande projeto esportivo. A
Assembléja do Minas ja está discutindo isso, e queremos dizer ao Poder
Executivo que a bolsa-escola ajuda, mas sem o professor do Educaçao FIsica
na escola, sem o esporte, sem o lUdico, sern os jogos, sern osso instrumento
importante, nao acontecerá nada.

Precisamos do urn grande projeto esportivo, de urn grande projeto de lazer
o do urn grande projeto cultural no nosso Estado, procisamos do projotos nas
nossas escolas. Procisamos resgatar o prazer na escola para osses nossos
jovens. Precisamos dar a nossos professores, nossas mestras e rnostros os
instrumentos, as armas para quo elos possam ter, juntamente corn a
educaçao, corn o ensino, o esporte, as artes, a müsica e todos esses
componentes irnportantes para tornar a oscola atrativa, para fazer corn quo o
jovem esteja prosente nela.

Infolizmente, a situação quo ostamos vendo lova-nos a apoiar urn projeto
como esso, a acompanhar a proposta do Deputado Carlos Pimenta, pois ole,
quo está atento, está vendo a situação das escolas. 0 Deputado está vondo
corno os traficantes tern lugar na oscola. Como fol dado osso lugar para eles?

0 Governo nào consegue enxergar o projuIzo quo o Estado ostá tondo
quando acha quo, ao tirar o professor do Educaçao Fisica, está fazendo
oconomia.
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Está abrindo espaço para o traficante, quo levará nossos jovons a consurnir

drogas, indo parar nos hospitais o tornando-se elernentos praticamento
ausentos na sociedade.

Não estou tratando do uma quostão de moral. Estamos enxergando
oxporiências do outros lugaros quo tivo a oportunidade do conhecer, como a
Holanda, ondo o consumo da droga é !ivro. E, debaixo das pontes dos canais
o dos rios, podornos ver a juvontude holandesa caida sobro seus vörnitos,
destruida, totalmente alienada da sociedade.

Quando o Governo pensa que e econornia pegar urn estudante do Histãria
e colocar para ser professor do Educaçao FIsica está comotendo urn erro dos
rnais graves. Faroi urn levantamento na faculdade ondo estudo do quantos
estudantes dão aula do Educacão Fisica nas escolas estaduais atualmente. A
situaçao e grave. Engana-so o Governo quando pensa quo ostá fazendo
oconomia ao retirar o ostudo, ao rotirar o professor do Educação Fisica, ao
rotirar a aula do Educacão Fisica a noito. Ponsa quo aquela pessoa que
trabalhou o dia intoiro nao quer praticar osportos. E justamento quando
precisa do urn alongamonto para retaxar, do urna caminhada para prevonir
doonças. Ao contrário do fazer oconomia, nurn futuro muito próximo, 0

Governo terá urn gasto rnuito major, porque essa possoa, inevitavelmento, ira
para o hospital, o quo represontará urn gasto muito major para o Governo.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, precisamos de urna roacão em nosso
Estado. Temos urn problorna sério na seguranca pUblica. Temos urn
problema sério na quostão da crianca e do adolescento. Mas podernos
idontificar onde nascern osses problomas. E estarnos vondo como a
crirninalidade e a marginalidade encontram fortilidado num espaco que não é
ocupado por aquilo quo ha do mais rico, aquilo que h6 de rnais irnportanto
para a nossa crianca, para o nosso jovom, quo é o lazer, quo são os jogos.
Damos espaço para a presenca dos criminosos, para a presenca daqueles
quo irão alcançar os nossos jovons corn as drogas.

Estamos acornpanhando o quo acontecou nos Ultimos dias, corn a rnorte
desse jovem em Sete Lagoas. Estamos vendo a mudança do Secretário.
Sabemos quo, infelizmente, se não for uma politica global quo alcanco ate a
escola, nao acontecerá nada. Se não houvor a construção descentralizada do
locais para atendirnento do adolescentes infratores, nao acontocorá nada.
Havia seis jovens do Juiz do Fora em Sete Lagoas, assim como jovens do
Uberaba, do Uberlândia, do Montos Claros, do outras cidados do Sul de
Minas. Fazendo o qué? Ha dois moses, acompanhamos a prisão do dois
jovens em Monte Sião, no Sul do Minas. Quando ficaram sabendo que seriarn
transferidos para Sete Lagoas suicidaram-se, 56 de ponsar quo seriarn
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levados para ficar junto corn os jovens de Belo Horizonte e de Sete Lagoas,
aguns ja corn 11 homicidios, totalmente envolvidos corn o tráfIco de drogas.

Se näo for uma politica de governo corn a construção desses centros
descentralizados pelo Estado de Minas Gerais... Ora, o jovern de Montes
Claros deve ter urn tratamento de acordo corn a trajetória de urn jovem de
Montes Claros. 0 jovem de Monte Sião deve ter urn tratamento para a
recuperação de alguem de urna trajetOria que é de Monte Sião. 0 jovern de
Belo Horizonte, infelizmente, envolvido corn drogas, corn tráfico de drogas,
tern que receber urn outro tratamento. Não dá rnais para suportar isso. A
Assembléia Legislativa, por duas vezes, ja aprovou a transferéncia da
Superintendéncia de Atendimento ao Adolescente Infrator - SARENI - da
Secretaria da Justiça para a Secretaria da Criança e do Adolescente. No
Ultimo Governo, por duas vezes, isso foi vetado, e a Assembléla Legislativa
rnanteve o veto. Precisarnos de urn outro tratarnento para esses jovens. 0 de
hoje e feito corn mentalidade da Secretaria da Justiça, que cuida de
penitenciárias. Precisamos de urn tratamento psicopedagOgico de
transforrnaçâo, que se dará na Secretaria da Criança e do Adolescente. A
Assembléia Legislativa precisa tomar essa decisão. 0 Governo precisa ter
urna p01 itica realmente para a questao da crianca e do adolescente e também
para o adolescente infrator. Sei que o Deputado Carlos Pimenta nem gostaria
de apresentar urn projeto como esse, mas ele é levado a apresentá-lo, e
sornos levados a apoiá-lo. Irnaginern. As nossas escolas estäo infestadas de
traficantes na porta, alcancando os nossos jovens. Temos que apoiar esse
programa para que ele, nas portas da escola... Não defendo. Dentro da
escola, ha o espaco do mestre, da mestra, dentro da escola, não, mas, fora
da escola, deve haver urn cuidado, já que, cada dia mais, Os traficantes
ocupam o lugar que nao está sendo ocupado pelos professores de Educaçâo
Fisica, pelos professores de artes, pelos professores de cultura, pelos
professores de mUsica. Aquele espaco que o Governo tern negado ao esporte
e a cultura está sendo ocupado pelos traficantes. Esperarnos que esse
Governo possa trazer urna proposta, resgatar a escola corno espaço de
prazer para a nossa crianca e para o nosso jovem; que esse Governo possa
propor, realmente, urna polltica para nossas criancas e nossos adolescentes.
Urn ano de Assembléia Legislativa sern subvencão social. Não defendo que a
distribuarnos, mas alguérn tern que subvencionar as entidades que trabaiham
corn as crianças e corn os adolescentes. Elas estão a mIngua e são
escoihidas pelo rei, através da SETASCAD, da Loteria Mineira. Quais
entidades? As que atendern as crianças e aos adolescentes? Ha urn ano
essas entidades não são subvencionadas pelo Governo. Tinha de acabar a
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subvenção na Assembléia, muitos defendem isso, os conseihos defendem
isso. Mas quern vai subvencionar? Onde estão os recursos de subvençâo
social que as entidades recebiam e não recebern mais? Alguns dizem que
são tantas as entidades que elas deveriarn ter acabado corn as crianças
carentes. Ah, se não houvesse tantas entidades! Quantas crianças carentes
teriamos rnais no Estado, onde 5 milhöes de pessoas sobrevivern corn rnenos
de R$40,00 por més? Esses dados foram oferecidos pelo relator do projeto da
pobreza, o Deputado Federal Roberto Brant.

Quantos adolescentes e criancas temos nas ruas? Já faz urn ano que o
atual Governo não repassa para a Assembléia Legislativa, tampouco repassa
para as entidades responsáveis pelos menores do Estado. Que situaçâo
estamos vivendo em Minas Gerais... Situação de terra arrasada. Agora, vo
mudar o Secretário. Mas onde estão as poilticas de atendirnento de urn
Governo que não dá conta de resolver o problerna das crianças, dos
adolescentes e dos portadores de deficiência? As entidades cuidam, rnas não
recebem subvencao do Governo, que, por sua vez, cobra tributos e realiza
encontro corn empresários corn objetivos inacreditáveis. Pasmem os
senhores, Deputados e Deputadas, a SETASCAD realizou urn encontro corn
os ernpresários para pedir-Ihes 1% do que eles tern de pagar para o Imposto
de Renda. Quando soube disso, imaginei que seria para ser transferido as
entidades de assistência a criança, ao adolescente e aos portadores de
deficiência. Mas não, meus amigos. 0 dinheiro será transferido a dois
prograrnas da Secretaria. Ora, o Governo já cobra imposto para subvencionar
os seus programas. A renUncia tributária do Governo em relacão as
ernpresas e para subvencionar as entidades que estão precisando, mas ele
não o faz.

Que situaçao! Os conseihos, calados, assistem silenciosamente a tudo, e
chega-se ao ponto de hoje estarmos, nesta Casa, discutindo urna ronda
policial nas escolas para salvar os nossos jovens. Onde chegamos,
Deputados e Deputadas?

Precisarnos de uma politica para a crianca e para o adolescente de urn
Estado onde 5 rnilhöes de pessoas vivern corn menos de R$40,00 por mês.
Como ficam os fllhos, criancas e adolescentes dessas famIlias? Ora, ainda
querem diminuir a idade penal de 18 para 12 ou 14 anos de idade. Querem
prender a vItima. Querem levar para a seguranca maxima Nelson Hungria,
para a Furtos e Roubos, onde cabem 60 presos, mas que abriga hoje 375.
Querem levar meninos de 13 e 14 anos para esses locais superlotados. Que
situação! Temos que reagir.

0 Presidente desta Casa nos convocou hoje para uma reunião, para
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conversarmos exatamente sobre esse assunto. Fiquel muito feliz, Sr.
Presidente, pois trata-se de uma oportunidade para discutir essa dura
realidade e encontrar meios de melhorá-la.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Agradeço o aparte. Esse assunto
mexe corn o meu Intimo. Queria mais urna vez dizer que tenho a certeza de
que a Assembléia Legislativa pode dar uma grande contribuição em relacâo a
causa do menor, do adolescente abandonado, do adolescente de rua.

Hoje, já temos o conhecimento de que em Belo Horizonte existem em tomb
de 500 menores e adolescentes nas ruas, sem nenhum vinculo corn a famIlia
e sem terem para onde ir. Esse levantamento foi feito por uma instituicão que
trabaiha no ramo.

Temos de buscar urn projeto para solucionar o problema, temos de sair do
discurso e partir para a acão. Isso nao é de agora, ja e de ha muito tempo.
Como a soluçâo demora, o problema se agrava.

Quero dizer que sou solidário quanto a necessidade de se buscar uma
solução efetiva e que a Assembléia Legislativa pode constituir uma comissäo
para fazer urn estudo, convocando todos os órgãos envolvidos. Os trabalhos
podem ser feitos em parceria corn a Assembléia.

O Governador do Estado está corn menos de urn ano de mandato. No meu
entender, nesse periodo ainda não foi possIvel fazer algo consistente.
Agradecendo o aparte, quero dizer que V. Exa. tern razão ao falar sobre a
necessidade de urn trabalho efetivo para solucionar essa questâo. Coloco-me
como soldado e, mats uma vez, digo que a Assembléia Legislativa pode
constituir uma comissão permanente para buscarmos a soluçao desse grave
problema. Tenho a certeza de que o Governo do Estado será sensIvel,
porque tern todo interesse em resolver a situação.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Doutor Viana. Entendemos o
tempo deste Governo, quase urn ano, ja que estamos no mês de novembro,
mas não conseguirnos enxergar rnedidas que apontem para uma politica
global para a situaçäo da criança, do adolescente e dos portadores de
deficiência. 0 Deputado João Batista de Oliveira conhece essa situacão,
porque apOia essas entidades e pode mostrar as dificuldades que elas
enfrentam neste rnomento, sem uma politica.

A Assembléia Legislativa se reuniu no ano passado e fez o Seminário
Legislativo de Direitos Humanos e Cidadania, corn a presença dos Deputados
e de 200 entidades. Sugerimos o Prograrna Estadual de Direitos Humanos,
corn 600 propostas. Tudo está nas mãos deste Governo, mas ainda não
vimos nenhuma acão para a implementação do Programa Estadual de
Direitos Hurnanos.
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Em Brasilia, estaremos participando da próxima geração do Programa

Nacional de Direitos Humanos, juntamente corn as Comissães de Direitos
Humanos de todas as Assembléias Legislativas do Brasil, a Comissão de
Direitos Hurnanos da Câmara dos Deputados e a Secretaria Nacional de
Direitos Humanos, propondo os direitos econOmicos e socials.

Fizemos uma reunião na Assembléta Legislativa para apresentação de
propostas para o Programa Nacional de Direitos Humanos, e nOs, em Minas
Gerais, não conseguimos ter urn prograrna estadual, enquanto São Paulo e
outros Estados já o tern. Nós não conseguimos avançar em nada; estarnos
estacionados.

E claro que quero entender o que o Deputado Doutor Viana falou. Ha urn
tempo para se aguardar, mas esperávamos iniciativas, esperávamoS que já
houvesse o inicio de algumas polIticas. Mas o que vimos efetivamente, por
exernplo, na area do atendirnento a criança e ao adolescente no Estado de
Minas Gerais? A retirada da subvencão social para a Assernbléia. E por onde
eta está sendo repassada? Não está sendo. Enquanto isso, as entidades
estão ai, a não ser que estejamos falando algurna rnentira. A informacão que
temos é a da extrerna dificuldade por que passam essas entidades, que
fazem o papel do Governo, mas ele não repassa a elas o dinheiro que é
direito daqueles que estão trabathando corn a crianca, corn o adolescente e
corn o portador de deficiéncia. Não acontece nada. Estamos esperando, mas
penso que essa medida da Assembléia é importante neste momento.

Esperarnos também uma acão do Consetho da Crtança e do Adolescente e
do Conselho de Defesa dos Direitos Hurnanos. Sei que arnanhã haverá uma
reunião do Governador do Estado corn diversas entidades de direitos
humanos, que irão reclamar da situação da crianca e do adolescente e do
estado de penUria das entidades. Na prOxirna quarta-feira, na Comissão de
Direitos Humanos, receberernos todas essas entidades, que virão a
Assembléia Legislativa reclamar da situacão que estão vivendo.

Queremos apoiar a proposta do Deputado Carlos Pirnenta, atento, sensivel
e preocupado corn a situaçâo das nossas escolas, a firn de que seja dada
segurança aos estudantes e professores no entorno das escolas, por causa
do grave risco que ronda as nossas criancas, que é o dos traficantes de
drogas. Muito obrigado.

0 Sr. Presidente - Corn a palavra, para discutir o projeto, o Deputado Carlos
Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Deputadas,
senhoras e senhores, em primeiro lugar, quero esclarecer urn ponto
extrernamente irnportante desse projeto que cria o Programa de Ronda
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Escolar no Estado de Minas Gerais. Nào é urn projeto no qual estejarnos
propondo uma presença rnaior de militares nas escolas. Nâo estamos
militarizando as escolas pUblicas do Estado. E urn projeto social, urn projeto
que dará condiçoes a nossas crianças e jovens de poder ir e vir das escolas
de Minas corn segurança, sabendo que estão sendo vigiados pela poilcia.
Mas, principalmente, é urn projeto que propöe urn prograrna social de
orientação a essas crianças, sobretudo quanto ao risco do uso de drogas e
de armas. Enfim, é urn projeto que vai tratar corno gente as nossas crianças e
Os nossos jovens.

Concordo corn o Deputado João Leite. E óbvio que gostarlamos de estar
propondo neste mornento outra medida pedagogica as escolas pCiblicas
mineiras. Gostariamos de ter a oportunidade - mas, infelizrnente, a
Constituiçâo no nos permite - de poder melhorar o aporte de recursos para
as escolas pUblicas, a qualidade do ensino, o tratarnento que é dispensado
aos trabalhadores e serventuários. Mas, infelizrnente, essa é uma
prerrogativa do Poder Executivo, e não cabe ao Legislativo, aos Deputados
Estaduals e Federals ou aos Vereadores legislar sobre essa matéria.

Então, pensando em uma forma de meihorar urn pouco a qualidade do
ensino püblico em Minas Gerais, apresentamos alguns projetos. Temos, por
exemplo, urn projeto tramitando nas Comissöes, que obriga a veiculação de
mensagens contra drogas e contra a violéncia nas capas e contracapas dos
cadernos e dos livros escolares. Chegamos mesmo a propor que toda escola
pUblica tivesse aquele momento de oração em seu inIclo. Esse projeto
institula urn momento de contato corn Deus, para que cada escola,
respeitando as crenças dos alunos e dos professores, voltasse a prática de
rezar antes das aulas. Lembro-me de que, quando estudava no 10 grau
tmnharnos aquele momento para rezar ou para cantar o Hino Nacional.

Essas práticas foram ha muito tempo abolidas de nossas escolas.
Tentamos resgatar esse hâbito, mas, infelizmente, esse projeto fol derrotado
pelo Plenário. Acharam que era uma besteira rezar e que seria urna bobagern
incutir na mente, no coração, no espirito e na personalidade do jovem o culto
aos nossos simbolos, dentre os quais o Hino Nacional. Derrotaram
sumariamente o nosso projeto.

Mas nào desistirnos. Agora, estamos propondo a criaçâo desse programa
de ronda escolar no Estado de Minas Gerais, que propöe uma parceria entre
a Policia Militar, que terá urn papel fundamental, corn a Secretaria de Estado
da Educação e os municIpios, aos quais caberá a celebraçao desse convênio,
participando e contribuindo para diminuir a vioféncia terrIvel existente em
nossas escolas hoje.
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Esse programa tern a finalidade de dar segurança aos nossos alunos

durante Os perlodos letivos e fiscalizar a venda de alimentos e de outros
produtos nas portas das escolas. Todo o mundo sabe disso. A Poilcia sabe,
Os alunos, Os pals e Os professores tambérn sabem que os maiores pontos de
venda de drogas são exatamente as portas das escolas, onde o traficante
reina solto e caminha desimpedido. Ele tern seus pontos fixos e os disputa
corn urn revolver 38. Aquele que ousar tirá-lo dali corre serbs riscos de ser
rnorto. E nossas crianças, ao comprarem chicletes, balas, merenda ou
refrigerante, estão em constante contato corn o traficante que muitas vezes as
induz a experimentar a maconha, o "crack", a cocaina, a bebida alcoOlica, Os
xaropes e as colas. No momento em que nossas criancas descem do Onibus
escolar estão expostas, dali ate a porta da escola, a uma distância muitas
vezes de poucos metros e estão em permanente contato corn esses maus
elementos, corn esses vagabundos que deveriam estar na prisão,
respondendo por penas muito mais sérias do que as impostas pela justiça
brasileira -

E os nossos fllhos estäo expostos inocenternente, ganhando de presente
uma pedrazinha de "crack", uma buchazinha de rnaconha, urn pouquinho de
cola ou urn xaropezinho que vai viciando.

o Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Deputado Carlos Pirnenta,
primeiramente quero parabenizar V. Exa. por esse projeto que cria a ronda
escolar no Estado de Minas Gerais. E urn projeto brilhante, porque em todo o
Pals vemos esses grupos de maus elementos nas proximidades das escolas,
esperando a salda dos alunos, dos nossos flihos para viciá-los. E esse projeto
vein ao encontro dos anseios da sociedade, de todos os pals, não sO do
Estado, mas também de todo o Pals. Essa deveria ser uma lei federal.

Nobre Deputado Carlos Pimenta, V. Exa. está de parabéns por essa
iniciativa, e o nosso partido, o PDT, está de pleno acordo. Muito obrigado.

o Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, Deputado Marcelo
Gonçalves. Quero agradecer toda manifestação de apoio e apreco ao nosso
projeto, a começar pela Lideranca do Governo nesta Casa, na pessoa do
Deputado Alberto Pinto Coelho, que, a principlo, teria alguns pontos a discutir,
mas, atendendo ao nosso apelo, libera a votacào da base de sustentacãO do
Governo no 10 turno. No 2° turno, tentaremos acertar alguns pontos.
Agradeço ao PDT, na pessoa do Deputado Marcelo Gonçalves, colega
medico, pal de famIlia, homem responsável e serb, que também entende a
importãncia de o Poder Legislativo fazer alguma coisa a esse respeito. Não
podemos cruzar os nossos bracos e ver as nossas criancas serem mortas
dentro do patio das escolas. Agradeco tarnbém ao PT, ao meu partido, ao
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PSDB, ao PL, ao PPB, ao PTB, ao PPS e a todos os partidos que tern nos
ajudado e que souberam fazer a diferença do projeto que seria militarizante
do projeto social.

o Deputado Amilcar Martins (em aparte) - Nobre Deputado Carlos Pimenta,
quero curnprimentá-lo pela sua iniciativa. Esse é urn projeto de extrerna
importancia para a segurança das criancas mineiras. E evidente que o projeto
sozinho não é suficiente para assegurar a plena segurança de nossas
criancas, mas é mais uma med ida que vai coibir os marginais que rondam as
escolas. Corn certeza, é urn passo importante para proteger as nossas
crianças de urn problema que atinge, sem discriminaçäo social, todas as
criancas brasileiras, mas que, infelizmente, atinge em major nUmero as
crianças pobres da periferia. Cumprimento V. Exa. e sei que esse projeto vai
receber uma manifestaçâo unânirne em sua defesa. Meus parabéns, nobre
Deputado! Muito obrigado.

o Deputado Alberto Bejani (em aparte) - Nobre Deputado, quero,
inicialmente, parabenizá-lo por essa iniciativa. Acho que esse é o inicio de urn
trabaiho que deve ter urn firn. Esse trabaiho que V. Exa. apresenta corneca a
engatinhar, para que nós, que somos pals, possamos ter a tranquilidade de
saber que nossos fllhos estão indo para as escolas estudar, e não para serem
abordados por traficantes na porta das escolas. Temos que ter leis severas,
temos que colocar os traficantes atrás das grades, sem nenhuma
comunicaçâo, porque a maioria deles, corn urn celular, comandam o tráfico de
dentro das cadeias.

Então, esse esquema bern-montado, bem-articulado, desde a escola ate 0
presidio, tern que ter urn final. Lembro-me de urn Deputado que sempre
defendeu a pena de morte. Não chego a esse extrerno, porque acho que sO
Deus tern o direito de tirar a vida das pessoas. Acho que o traficante de
drogas tern que ficar numa cela sozinho, sern nenhum tipo de comunicacão. E
o crime que destrOi urna farnilia, urna criança, que traz a todos nós a
preocupacão de estar neste Pais. Tomara Deus que tenhamos pessoas corno
o senhor, que continuarn a observar e a se preocupar corn essa situação.
Como disse, não chego a pedir a pena de mode para esses elernentos, rnas
os traficantes de droga nâo tern recuperaçâo. E born dizer bern claro que não
tern recuperaçäo, ficam presos e vão continuar corn o tráfico por meio do
celular, da compra da policia. Näo ha solucäo. Acho que a solução seria levar
todos eles para o alto-mar, soltá-los e mandá-los voltar nadando. Ninguérn
matou ninguérn, morrerarn afogados. Acho que é a ünica solucão para 0
tráfico de drogas, que está crescente. Muito obrigado.

0 Deputado Fábio Avelar (em aparte) - Gostaria de curnprirnentar V. Exa.
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por essa iniciativa. Hoje, urn dos maiores problernas da nossa sociedade é a
seguranca nas escolas. Entendernos que essa violëncia tern aurnentado,
principalmente pelo distanciamento do educador e do aluno. Precisarnos
desse elo de ligação. Esse projeto de V. Exa. promove urna integração rnaior
entre o aluno, a farnIlia e a escola. Tive noticia, ha alguns meses, não me
recordo do norne da cidade, de uma experiência bem-sucedida. A policia local
fazia urn elo de ligacao entre a escola e a familia. Se urn aluno faltasse, ela
procurava saber o motivo da auséncia. A polIcia entrava em contato corn a
farnilia, e a criança voltava para a escola. Precisamos rnanter esse elo. Essa
iniciativa, corno ja foi dito aqui, näo é tudo, mas é urn passo muito importante
para conter essa crescente violência nas escolas.

Gostaria ainda de informar a V. Exa. que já discutimos esse assunto na
Bancada do PPS. Podernos dizer que toda ela vai votar esse projeto, por
entender que ele vai ser o passo inicial nessa luta contra a violencia nas
nossas escolas.

Encontra-se em trarnitacâo nesta Casa urn projeto de minha autoria que
também visa minimizar esse grave problema de seguranca nas escolas.
Trata-se do retorno do antigo cargo de Monitor Escolar, que era uma pessoa
que convivia corn o aluno, servindo tambérn de elo de ligação entre o aluno, a
escola e a famIlia.

Portanto, rneus parabéns, Deputado Carlos Pimenta. No tenho dOvida
nenhuma quanto a aprovacâo desse projeto, que realmente vem ser urn
passo na luta contra a violência nas escolas.

o Deputado Wanderley Avila (em aparte.) - Quero associar-me a
argurnentaçäo de V. Exa. para dar sustentaçao a defesa desse projeto de lei.
Quanto nos encontrarnos na cidade de Sào Francisco, tivernos oportunidade
de discutir corn o Juiz de Direito, diretor do fOrum local. Naquela ocasião,
unindo seu conhecimento do Judiciário corn a nossa prática e a nossa
vivência no setor educacional, educador que sornos, brotou urn projeto de lei
sernelhante a esse. Trabalhamos nesse sentido, apresentarnos o nosso
projeto, quando então nos foi comunicado que já trarnitava nesta Casa urn
projeto de lei corn a mesma essência.

Ao tomar conhecirnento desse projeto nao foi surpresa para nOs saber que
ele era de sua autoria, pois V. Exa. sempre trouxe a esta Casa, para a
discussâo, os debates mais palpitantes. Querernos nos associar a
argurnentaçao de V. Exa. e curnprirnentá-lo pelo brilhantismo na
apresentaçâo desse projeto.

o Deputado Hely TarqUinio (em aparte) - Ern nome do PSBD, tambérn
querernos curnprirnentá-lo pela iniciativa do projeto, que procede, e muito,
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porque vern coma medida coadjuvante formar todo urn bloco de medidas para
combater as drogas neste Pals.

Foi de iniciativa desta Casa na legislatura passada criar a Semana
Antidrogas, que é a semaria para se esclarecer, para se refletir sabre as
maleficios da droga, principalmente nas crianças e nos javens. E no Brasil, a
droga está causando uma degeneração da sociedade coma urn todo. A sua
medida nasce nas escolas, corn as crianças. E uma medida preventiva que
tern a finalidade de implantar uma ronda que poderá acabar corn as drogas,
nâo de forma causal, mas é urn passo muito importante, juntamente corn
outras rnedidas que sero tomadas, coma é a caso de inserir bans costumes
nurn curricula rnitiplo.

A sua iniciativa é uma forma de combater as drogas no Pals. Votamos
favoravelrnente a proposta e acreditarnos que, corn a irnplantaçao e a
implementaçao dessa medida e de outras conjugadas, teremas sucesso no
combate as drogas, tao nocivas as nossas farnilias, aas nossos jovens e a
nossa sociedade. Parabéns, ilustre Deputado Carlos Pimenta, que sempre
traz a esta Casa bans projetas.

0 Deputado Carlos Pimenta - Agradeço as palavras do Lider do rneu
partida, Deputado Hely Tarqülnio. Baseado nas rnanifestaçoes de
companheiros de vários partidos, pessoas sensiveis, tenho muitas coisas a
acrescentar ao projeto. SO gostaria de destacar dais pontos: é necessário,
acima de tudo, que essa fiscalizaçao, que essa arientação, que essa ronda
possa coibir a usa de armas ou de violência nas nossas escolas. Näo ha
nenhuma rnedida que venha barrar esse crescente aurnento do nürnero de
armas, principalmente corn a nossa juventude, corn as nossos alunos e
alunas. Acho que essa medida, ao lado de outras que deverão ser tornadas,
serà de extrema importància. Sel que a violência não está presente apenas
nas escolas, está fora delas tarnbérn, mas tudo isso faz parte de urn contexto,
de urn interesse carnum.

Tenho certeza absoluta de que S. Exa., a Governador do Estado, ltarnar
Franca, que é urn hornern sensIvel, honesto, urn pal de familia, que fol
parlamentar durante tantos e tantos anos, que fol Prefeito, está
absolutarnente a par do que acontece e deve tarnbém estar preocupado corn
essa situaçao. Então, neste momenta, além do apelo que faco aos
Deputados, faço urn apelo ao Sr. Governador para que receba esse projeto
corn carinho, corn sensibilidade e assine sua promulgação. Mas,
principalmente, que dê condiçães para que essa ronda escolar possa
realmente existir.

Alguem poderia indagar sabre as recursos para a instalação das rondas
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escolares. Ora, tivernos a cuidado de, ao preparar a custela do programa,
pensar em algumas possibilidades - a que foi aprovado pelas cornissães
permanentes -, coma em abrir a crédito suplernentar do Estado de Minas
Gerais, a que cabe ao Gavernador - mas tenho certeza de que ele estará
bastante sensIvel a esse problerna, assim coma a Sr. Secretário da
Educacäo, Murilio Hinge], pessoa par quem tenho profunda adrniração e corn
quem gostaria de conversar, posteriormente, para discutirrnos melhar esse
projeta e levarmos essa discussão a opiniào pUblica, para que possamos
aperfeicoá-lo.

Estamos propondo também, coma forma de flnanciar esse programa, a
utilização de recursos provenientes da alienacäa de bens móveis e irnóveis
apreendidos pelas autoridades policlais do Estado ou doados pela PolIcia
Federal, quando oriundos de contrabando ou contravencöes. Assistindo a
televisão, antem pela rnanhã, fiquel estarrecido corn a divulgacão dos "bens
patrimonlais" de um traficante do Rio de Janeiro. 0 homern é dana de uma
fortuna incalculável. Mas essa fortuna não fol constitu Ida corn a suor de seu
trabaiho, nern corn a trabaiho honesto desse cidadão, mas a custa do
contrabando de arrnas pesadas, da cocaIna - que ele chama, ironicamente,
de "leite" -, da maconha, do "crack" e de outras drogas que ele chama de
"café". Alias, quando eles falam "ladrilho, leite, café", parece que estamos
diante de pessoas honestas, que estão contribuindo para trazer a leite e a
café para as escolas, mas "leite" e "café" são a cocaina e a maconha. Então,
essas pessoas fizeram suas fortunas sedirnentadas na dor das pessoas, no
sangue de pessoas inocentes e no viclo de jovens de 12 a 16 anos. Essa
fortuna tern de ser usada para ajudar na prevencão, para ajudar na educação
em nossas escolas. E urna fortuna rnaldita, mas nas mãas dele; porque, se a
policia apreender esses bens mOveis e irnOveis e a dinheiro em espécie,
poderão e deverão financiar urn prograrna dessa natureza.

Estamos tarnbém sugerindo a utilizacão de privatizaçoes que vierem a
ocorrer em nosso Estado. Os recursos da grande malaria da venda de nassos
bens são utilizados para pagar a divida do Estado para corn a União - e al
está a exernplo gritante da CASEMG e do CEASA. Esse recurso não será
utilizado para nossas escolas nem para a saüde, na prevenção do cancer de
mama e do cancer de Otero, que tern matado as muiheres jovens em Minas
Gerais, ou na prevencão do cancer de prOstata, no hornem. Ou seja, a
Governo recebe corn uma mao e entrega corn a outra. E, aqul, podemos
estabelecer leis que deterrninem que alguma percentagem desses recursos
seja utilizada em programas socials. Daqui a pauco, vamos deparar corn a
programa de privatizaçao de nossas estradas, pelo qual, para ir de Bela
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Horizonte a São Paulo, passaremos por quatro ou cinco postos de pedágio,
onde deixaremos nosso dinheiro - e, dia apOs dia, dinheiro após dinheiro, são
bilhães que ficarão nas mãos de empresas particulares, a custa de
privatizaçâo. Enquanto ISS0, os programas sociais não tern a minima chance.
Quando varnos argumentar, dizem que nâo ha dinheiro. Ora, ha dinheiro para
tudo, mas não para acudir o povo, para acudir as nossas crianças.

Temos de começar a pensar em tudo isso, pois esse é o papel do
Deputado. Nâo é papel do Deputado flcar distribuindo mata-burro ou
mendigando nas portas das secretarias, sendo urn despachante de luxo. Mas
muitas vezes ele e obrigado a cumprir esse papel. Nossa função, que é
propor as leis e fiscalizar, está ficando em segundo ou terceiro piano.

Existem rnedidas e soluçoes para essa questão, basta que pensernos
nisso.

0 Deputado João Leite falava do projeto que afastou os professores de
Educaçao FIsica das nossas escof as. Isso é urn absurdo. Somente quern foi
criança e frequentou os programas de Educação FIsica pode dar valor a eles.

Hoje, sabe qual e a educaçao fisica das nossas crianças? E correr de
pessoas e de estupradores a noite. As jovens nâo podem sair de casa para ir
a escola, tern de sair correndo. A educaçao fisica delas é essa. As criancas
correm dos traficantes e das gangues, que tern infernizado a vida do nosso
povo.

Em Montes Claros, minha cidade, existem alguns bairros em que está
proibido ministrar aulas no periodo noturno, pois em cada esquina ha uma
gangue. As nossas crianças são mortas por causa de urn par de ténis, por
causa de urn bone, e não ha nenhuma perspectiva de segurança.

Ainda ontem tivemos o prazer de receber aqui, no Plenário, o Deputado
Luis Tadeu Leite, que era Secretário da Justiça e pedlu demissão do cargo,
porque se sentiu impedido de exercer plenarnente o seu trabaiho. Conheço o
Tadeu. Nós iniciarnos a nossa vida pCiblica em 1976 corno Vereadores a
Cãmara Municipal de Montes Claros. Se pegarmos o orçamento de 2000,
vamos ver que e dedicado as Secretarias da Justiça e da Segurança PUblica.
E o minimo. Urn Secretário da Justiça, hoje, tern de se preocupar muito mais
em conseguir dinheiro para pagar a comida dos presos do que em propor
soiuçães definitivas para poder acudir as nossas crianças, para poder dar
condição a criança infratora de levar uma vida tranquiia.

o orcamento do Secretário da Segurança Püblica é menor do que o de
todas as autarquias. Näo estou inventando dados, basta que os senhores
recorram ao orçamento do ano 2000. E o minirno necessário.

o Deputado Carlos Pimenta - Eu gostaria de ter condiçöes de poder falar de
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urn projeto que é sério e que tern respaldo nesta Casa, apOs a minha fala.
Vou encerrá-la neste momenta.

Deputado Durval, V. Exa., que pretende ser o Prefeito de Contagem, deve
estar a par da violéncia que também acontece no seu municipio. Gostaria de
dizer que esse projeto é importante para mirn, é significativo. Ele nao vai
resolver definitivamente a vio!ência na porta das nossas escolas, rnas poderá
ser, efetivamente, a primeiro passo a ser dado, poderá ser a contribuiçáo do
Poder Legislativo. Esperamos e ternos a certeza de que teremos a respaldo
necessário dos companheiros para a sua aprovacão, porque é a contribuiçäo
do Poder Legislativo para evitar mais mortes.

Quero agradecer as manifestaçôes de apreco e de apoio ao projeto, que
não é do Deputado Carlos Pimenta, mas do Poder Legislativo de Minas
Gerais, para dar mais segurança aos meus flihos, aos nossos flihos e as
crianças do Estado, que estão a merce de traficantes e de bandidos que
deveriam estar na cadeia, e não na porta das nossas escolas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votacão, o Substitutivo n o 1, salvo emenda. Os Deputados que
a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados
que a aprovam perrnanecam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 1 0 turno, a Projeto de Lei no 340/99 na forma do
Substitutivo no i, corn a Emenda n o i. A Comissão de Educacão.

Prosseguimento da discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 583/99, do
Governador do Estado, que suprirne incisos e dá nova redação a dispositivos
da Lei no 12.278, de 29/7/96. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto corn as Ernendas n

o
s 1 a 5, que apresenta. A

Cornissäo de Administracão PUblica opina por sua aprovação corn as
Ernendas n

os 1, 2, 3 e 5, da Comissão de Justica, e a Subemenda n o i, que
apresenta, a Emenda no 4, da Cornissão de Justica. A Cornissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto corn as Ernendas nos
1 a 3, da Comissäo de Justiça, e pela rejeicão das Emendas n

o
s 4 e 5 e da

Subemenda n o 1 a Ernenda n o 4. Em discussão, a projeto. Corn a palavra,
para discuti-lo, a Deputado Sebastião Costa.

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, de inIcio,
quero dizer que tenho apenas 44 minutos para continuar a exposicão das
minhas idéias. Mas talvez não faca uso de todo a tempo, rnesrno porque sinto
que hoje ha urn consenso entre a Situacão e a Oposição no que diz respeito a
importância da aprovacão desse projeto a quanta antes. Por essa razäo, e
considerando que a homern pUblico tern que ter sensibilidade pam externar
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seu pensamento no momento em que a necessidade se torna premente,
entendo que não haverá necessidade de ficar aqui durante 44 minutos, como
o Regimento me assegura.

Ontem, encerrei minha fala por intervenção do Deputado Ermano Batista,
alertando para a inexistência de "quorum". Estava exatarnente abordando trés
aspectos do projeto de lei. 0 primeiro deles diz respeito a época em que foi
remetido a esta Casa. 0 momento era de dificuldade econômica do Estado e
de dificuldade financeira do Governo. Entâo, a Assembléia teve a
sensibilidade de aprovar o projeto de lei como foi remetido pelo Executivo.

Quero so lembrar que ha determinados mornentos que justificam a atitude,
que pode ser renovada em outro momento. Faço aqui urn registro da atitude
do Deputado Federal José Genolno, do PT, quando o Governo precisou
remeter algumas propostas para o Congresso Nacional, corn urgéncia de
aprovação. Ele, cumprindo o papel de Oposição, esclareceu a opiniao pCbIica
o seu pensamento e o de seu partido. Em seguida, em uma entrevista
cofetiva, o jornalista Ihe perguntou: "Por que o senhor não usa das
prerrogativas de dificultar a votação?" Ele disse o seguinte: "Ha mornentos em
que a necessidade do poder ptblico do Estado, do ente federado chega a tal
ponto que temos que abdicar de certas prerrogativas regimentals". Achei que,
naquele momento, o ilustre Deputado Federal do PT praticou, de fato, urn ato
de grandeza, não em nome da poiticagem, mas em nome da acão politica, da
politica como pensavam os gregos. Portanto, quero, neste instante, lembrar
que quando a Assembléla o aprovou não o fez de forma leviana, fol porque o
Estado precisava, o momento era difIcil. Os combustIveis estavam corn os
preços congelados. Naquele momento, a energia elétrica estava também em
fase de estagnação, outra atividade sobre a qua[ incide tributo também
representativo para a vida financeira de urn Estado. A antecipação de receitas
não era mais possivel àquela altura, corno hoje, as vezes, ainda, se pratica, e
é comum a sua prática em todos os Governos.

Na prOxima semana, estaremos votando o projeto do selo de fiscalizaçao,
do Deputado Miguel Martini, que também é uma fonte nova de receita de que
o Governo dispora. Assim foi corn anistia fiscal que aprovarnos. Portanto,
vivemos hoje urn outro momento. Por isso, o projeto, a rneu ver, deve ser
aprovado nessa oportunidade. As ernendas da Oposiçao não são
demagOgicas, pelo contrário, demagogia é quando se inventa alguma coisa.
Agora, quando se quer dar ao Governo condiçöes de ampliar suas acöes,
isso não é demagogia. Por isso, as emendas que foram apresentadas pela
Oposiçâo são nada mais do que urn processo autorizativo. 0 Governo vai
praticá-las, se quiser. Se não quiser, ele não precisa também fazer o
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ressarcimento. Essa é a preocupacão da Oposiçäo. Querernos dar
instrumentos ao Governo e näo atrapalhar o funcionamento.

Para responder aos que apresentararn dtividas sobre a questão de
apropriacão indébita ou não, vale lembrar que os estudiosos começam a
acreditar - e eu tenho a certeza disso - que isso e, de fato, eficaz, que o
julgamento so produz efeito a partir de sua existéncia, a não ser que seja
atribuldo a ele efeitos retroativos. 0 julgamento do STF, que decidiu pela
inconstitucionalidade da contribuição dos inativos, não faz referenda ao que
passou, considerando o fato somente a partir de seu julgamento. Portanto,
fica aqui bern claro que o Governo anterior não se apropriou indevidamente
de recursos. Não. A lei era vigente e tinha eficácia. Posso adiantar que nern
mesmo o Governo atual, ate a promulgação da lei, teria praticado ato relativo
a apropriação indébita.

Por ültimo, vale Iernbrar que, neste mornento, tenho consciência de que o
Poder, como urn todo, acredita e quer aprovar esse projeto. Nós da Oposicão
jamais seremos obstaculo para que haja o entendimento, quando o interesse
de Minas falar rnais alto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

0 Sr. Presidente - Não ha outros oradores inscritos.
- Vém a Mesa:

EMENDAS A0 PROJ ETO DE LEI N o 583/99
EMENDA N° 6

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - A contribuição cobrada sobre Os proventos de aposentadoria dos

servidores inativos, civis e rnilitares, da administracão direta e das autarquias
e fundacöes do Poder Executivo e dos servidores, Auditores e Conselheiros
inativos do Tribunal de Contas do Estado, paga ern razão da lei que ora se
altera, será a estes devolvida, no prazo de noventa dias contados da data de
publicacão desta lei.".

Sala das Reuniöes, de outubro de 1999.
João Leite e Sebastião Navarro Vieira.
Justificaçâo: A Lei n o 12.278, de 29/7/96, instituiu a contribuição

previdenciaria para custeio parcial da aposentadoria de servidores piblicos e
incluiu entre os sujeitos passivos da obrigação os servidores inativos, ficando
estes obrigados ao recoihimento daquela contribuicão.

Ocorre que o Governo do Estado, ao apresentar o projeto de lei ao qual
apresenta esta emenda, altera aquela lei e desobriga Os servidores inativos
do pagamento referido, ou seja, fica reconhecida a não-necessidade do
recoihirnento da contribuição previdenciaria por parte daquela categoria de
servid ores.
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Em sendo assirn, e diante do quadra que se apresenta, ficam sem

embasamento Os valores pagos por estes ate agora, a tItulo de contribuiçào
previdencária, devendo tais valores serem restituidos. E a que se busca corn
esta emenda: a garantia ao servidor inativo do direito de ter de volta a que
pagou de forma indevida, corno reconhecido par decisão do Supremo
Tribunal Federal, relativarnente a contribuiçao previdenciár-ia dos inativos da
area federal.

EMENDA N o 7
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 'caput' do art. 2° e a 'caput' e a § 1° do art. 30 da Lei n o 12.329,

de 31 de autubro de 1996, que insUtui contribuiçao previdenciána para custeio
parcial dos proventos de aposentadoria dos membros e dos servidores do
Ministérjo PUblico do Estado, passam a vigorar corn a seguinte redaçaa:

Art. 21 - São sujeitos passivos, para efeito da cabrança da contribuição de
que trata esta lei, as rnembros e as servidores do Ministéria Püblico da ativa.

Art. 30 - A contribuição de que trata esta lei carresponde a 3,5% (trés vIrgula
cinco par cento) do valor da remuneraçao mensal bruta dos servidores
enurnerados no art. 2° desta lei, incluldas as vantagens de natureza pessoal
de caráter permanente.

§ 10 - A cantribuiçao será descantada em folha de pagamento e incidirá
sabre a remuneracao mensal bruta e a gratificaçaa natalina, excludas a
parcela de que trata a inciso XVII do art. 7 0 da Constituição da Repüblica e as
parcelas indenjzatórjas'"

Sala das Reuniöes, de de 1999.
Alberta Pinto Coelho

EMENDA No 8
Acrescente-se ande convier:
"Art. .... - 0 'caput' do art. 2° e a 'caput' e a § 1° do art. 30 da Lei n o 12.328,

de 31 de outubra de 1996, que institui contribuiçâo previdenciária para custeio
parcial dos proventos de apasentadaria dos magistrados e dos servidares do
Poder Judiciário do Estada, passam a vigarar corn a seguinte redaçao:

'Art. 20 - São sujeitas passivas, para efeita da cobrança da contribuiçaa de
que trata esta lei, as magistradas e as servidores do Pader Judiciário da ativa.

Art. 30 - A cantribuiçâo de que trata esta lei carresponde a 3,5% (trés vIrgula
cinca par centa) do valor da remunerçaa mensal bruta dos servidores
enumerados no art. 2 0 desta lei, incluidas as vantagens de natureza pessoal
de caráter permanente.

§ 10 - A contribuiçao será descantada em falha de pagamentto e incidirá
sabre a rernuneracao mensal bruta e a gratificaçao natalina, excluidas a
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parcela de que trata a inciso XVII do art. 70 da Constituicão da Repüblica e as
parcelas indenizatórias.'.".

Sala das Reuniães, de de 1999.
Alberto Pinto Coelho

EMENDA N o 9
Acrescente-se onde convier:
'Art. .... - As contribuiçöes cobradas sabre as proventas de aposentadoria

dos servidores inativas, civis e militares, da administracão direta e das
autarquias e fundaçöes do Poder Executiva e dos servidares, Auditores e
Conselheiras inativos do Tribunal de Contas do Estada, dos membros e
servidores do Ministério PUblico e servidores da Secretaria da Assembléia
Legislativa falecidos, ate a data da vigéncia desta lei, serão devolvidas aos
seus pensionistas na forma prevista nesta lei.

Sala das Reuniöes, de novembro de 1999.
João Leite
Justificação: Esta emenda visa a assegurar aos pensianistas a direito de

receber as parcelas correspondentes a contribuicão previdenciária recolhidas
indevidarnente. Cam isso, buscamos garantir aos pensianistas urn direito que
caberia ao servidor inativo falecido.

0 Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram
apresentadas ao prajeto quatro emendas, sendo uma do Deputado João Leite
e do Deputada Sebastiäo Navarro Vieira, que recebeu a nUmero 6; duas do
Deputado Alberta Pinto Coelho, que receberarn as nümeros 7 e 8, e uma do
Deputada João Leite, que recebeu o n o 9. Nos termos do § 21 do art. 188 do
Regimento Interno, a Presidéncia encarninha as emendas corn a projeto a
Comissão de Administracão Püblica, para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 66/99, do Deputado Bilac
Pinto, que dispöe sabre a concessão de incentivos fiscais corn a objetivo de
estimulo, criação e amparo de entidades piiblicas de sade, educação e
assisténcia social em Minas Gerais. A Comissão de Justica conclui pela
constitucionalidade do prajeto. A Comissão do Trabalho apina par sua
aprovação corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Cornissâo de
Fiscalizaçao Financeira apina pela aprovacãa do projeto corn as Emendas n°s
1 e 2, da Comissão do Trabalho. Em discussâo, a projeta. Não he oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçào, a projeto, salvo ernendas. Os
Deputados que a apravam permanecarn coma se encontrarn. (- Pausa.)
Apravado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que receberam parecer pela
aprovação. Os Deputados que as apravam permanecam coma se encontram.
(- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turna, a Projeto de Lei
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1564no 66/99 corn as Emendas n o
s 1 e 2. A Comissäo de Fiscalizacao FinanceiraDiscussâo em 10 turno, do Projeto de Lei n o 127/99, do Deputado Rogerio

Correia, que institul o Programa Estadual de Albergues para a Muiher VItima
da Violéncia e dá outras providêncjas A Comissào de Justiça conclui pelaconstitucionajidade do projeto na forma do Substitutjvo no 1, que apresenta.
As Corn issães de Direitos Humanos e de Fiscalizacao Financeira opinam pela
aprovacao do projeto na forma do Substitutivo no 1, da Comisso de Justiça.
Em dIscusso o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discusso
Em votacao, o Substjtutvo n o 1. Os Deputados que a aprovarn permanecam
como se encontram (- Pausa.) Aprovado Fica, portanto, aprovacjo em 1 0turno, o Projeto de Lei n o 127/99 na forma do Substjtutjvo no 1. A Comissäo deDireitos Humanos

D'scussào em 1 0 turrio, do Projeto de Lei n o 169/99, da Deputada ElaineMatozinhos, que estabejece normas para o fornecirnento , no âmbito do SUS,
de contraceptivos de emergencia na rede de saUde estadual e dá outras
providéncias A Comissäo de Justiça conctui pela Constitucionalidade doprojeto corn a Emenda n o 1, que apresenta. As Comissöes de SaUde e deFiscalizaçao Financeira perderam prazo para emitir parecer. Nos termos do §20 do art. 145 do Regimento Interno, a Presidéncia designou relator o
Deputado Eduardo Brandão, que Solicitcu prazo para emitir parecer. Corn a
patavra, o relator, Deputado Eduardo Bra ndão.

O Deputado Eduardo Brandâo (- Lé:)
"PARECER PARA 0 1 0 TURNQ DO PROJETO DE LEI N O 169/99

Relatório
De autoria da Deputada Elaine Matozinhos, o Projeto de Lei no 169/99estabelece nornias para fornecimento, no ambito do Sistema Unico de SaCde

- SUS -, de contraceptivos de emergencia na rede estaduat de satde e dá
outras providéncias

A matéria foi exarninada pela Cornissão de Constituicao e Justiça, que
concluju por sua juridicidade COnstitucionajidade e legalidade e apresentou .the a Emenda no 1.

A requerjmeno da autora, foi o projeto, nos termos regimentais incluido na
ordem do dia para apreciacao em Plenário, devido a perda de prazo pelas
Corn issöes de Sade e de Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria

Fundarnentaçao
A proposiçao em análise - a fornecimento da "piIula do dia seguinte" na rede

estadual de saüde a mulher vitima de estupro - tern como finalidade a
facilitacao e a divulgacao de uma prática por muitos Considerada abortiva,
uma vez que a referida medicacao segundo a Iiteratura médica, no evita a
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fecundaco, que é a momento inicial da vida. 0 método consiste na
administracão de altas dosagens hormonais, ate 72 horas após a relaçâo
sexual, provocando, assim, a eliminação do ova, que näo passará pelo
processo de nidação, ou seja, de fixação no Otero.

Ha aI, inequivocamente, a interrupcâo de uma vida. Embara não tenhamos
autoridade bastante para dirimir a impasse que se abate sobre a humanidade
corn o advento de novas tecnologias na area genética, que vêm promovendo
alteraçöes substanciais na questão da procriação, sabemos, no entanto, que
essas são questöes controversas no mundo todo.

A humanidade se queda perplexa diante das assustadoras possibitidades
de se manipular a fenâmeno do comeco da vida.

Considerando que a possibilidade de aborta nos casos de estupro já está
prevista no art. 128 do COdigo Penal, entendemos ser a proposição um
instrumento jurIdico desnecessário, que serviria apenas a incitação de uma
prática eticamente controversa.

Em name dos valores agregados a famIlia e na certeza de não subtrair as
iniciativas que a lei já the faculta, opinamos pela nao-oportunidade ou pela
desnecessidade do projeto em análise.

Conclusão
Pelo exposta, opinamos pela rejeicão, no 1 1 turno, do Projeto de Lei no

169/99."
o Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votacão, a projeto, salvo emenda. Os Deputados
que a aprovam permanecam coma se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Corn
a rejeição do projeto, fica prejudicada a Ernenda no 1. Arquive-se a projeto.

Declaracão de Voto
O Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

declarar que votei contrariamente ao projeto par uma questãa pessoal,
filosófica e religiasa.

Não sou contrária que a pessoa use de uma lei, ate divina, chamada livre
arbItrio. Coma medico, sempre me contrapus a certos métodos
contraceptivos ou anticoncepcionais coma a colocação do DIU, dispositivo
intra-uterina. 0 DIU é urn espiral colacado no interior da cavidade uterina que
vai impedir a nidacãa do ova, por conseguinte, a ova já e uma forma de vida
de alguns dias, porque a fecundacão se dá no terço distal da trampa, um
elemento anexo ao Otero. Esse ova caminha do terca distal da trompa para se
alojar no Otero. 0 DIU impede esse processo de nidação, favorecendo a
expulsâo do ova, urn microabortiva. Também no caso do anticoncepcional do
dia seguinte, essas doses excessivas de hormônio vãa provocar a mesmo
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mecanismo de impedir a nidaço do ovo no Otero.

Particularniente, sou contrário a processos abortivos ou microabortivos.
Acho que é do livre arbItrio da mulher, desejar ou nâo o aborto.

o parecer do Deputado Eduardo Brando diz que o COdigo de Processo
Penal, em seu art. 128 já prevé dispositivo para que seja dada opcao a
mulher de fazer abor-to legal. Por isso, votamos a favor do parecer do
Deputado Eduardo Brandäo e contrariamente ao projeto.

o Sr. Presidente - Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 270/99, do
Deputado Wanderley Avila, que dispöe sobre a execuçao de serviços e obras
ptib!icas contratadas pelo Poder Executivo e dá outras providéncias. A
Comissäo de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo no 1, que apresenta. As Comissöes de Transporte e de
Fiscalização Financeira opinam por sua aprovação na forma do Substitutivo
no 1, da Corn issão de Justiça. Em discussão, o projeto. Nao ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussâo. Em votaçao, o Substitutivo n o i. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 270/99
na forma do Substitutivo n o 1. A Comissäo de Transporte.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 278/99, do Deputado Bené
Guedes, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao MunicIpio de
Vieiras o imóvel que especifica. A Comissâo de Justiça conclui pela
constitucionalidaçje do projeto. A Cornissão de Fiscalização Financeira opina
por sua aprovaçâo. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussao. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comssão de
Fisca!izaçao Financeira.

Discussäo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 299/99, do Deputado Carlos
Pimenta, que cria cornissão estadual especial que especifica e dá outras
providéncias. A Comissao de Justica conclui pela constitucionalidade do
projeto corn as Emendas n o

s 1, 2 e 3, que apresenta. A Comissão de Direitos
Humanos opina pela aprovaçao do projeto corn as Emendas n o

s 1 a 3,
apresentadas pela Comissão de Justiça. Em discussao, o projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n o

s 1 a 3, que receberam
parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o
Projeto de Lei no 299/99 corn as Emendas n o

s 1 a 3.
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 302199, do Deputado
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Sebastiâo Navarro Vieira, que dispöe sobre o reconhecimento de localidade
como estância hidromineral. A Comissão de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina por sua
aprovação corn as Emendas n

os I e 2, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacâo, o
projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n

o
s 1 e 2, que

receberam parecer pela aprovacâo. Os Deputados que as aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto,
aprovado, em 1 1 turno, o Projeto de Lei no 302/99 com as Emendas n

o
s 1 e 2.

As Comissöes de Turismo e de Meio Ambiente.
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 331/99, do Deputado Chico

Rafael, que assegura, na prestaçao de serviços püblicos estaduais,
tratamento especial em favor do usuário de baixa renda. A Comissào de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto corn as Emendas n

o
s 1 a 4,

que apresenta. A Comissâo de Administracâo PUblica opina por sua
aprovação corn as Emendas n

o
s 1 a 4, da Comissâo de Justica, e 5 a 9, que

apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovaço do
projeto com as Emendas n

os 1 a 4, da Comissâo de Justica, e 5 a 9, da
Comissão de Administração Püblica. Em discussäo, o projeto. Nâo h
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacâo, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permanecam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votacão, as Emendas n

o
s 1 a 9, que receberam

parecer pela aprovaçâo. Os Deputados que as aprovam permanecam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o
Projeto de Lei no 311/99 corn as Emendas n os 1 a 9. A Comissâo de
Administraçâo Piiblica.
- Discussáo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 350/99, do Deputado Durval
Angelo, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter a Mitra Diocesana de
Mariana a imôvel que menciona. A Comissäo de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissâo de Fiscalizacâo Financeira opina
por sua aprovaçâo. Em discussâo, a projeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discusso. Em votacâo, a projeto. Os Deputados que a aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de
Fiscalizaçáo Financeira.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 353/99, do Deputado Ermano
Batista, que dispöe sobre a isençâo das taxas de inscriçâo nos processos
seletivos das universidades estaduais para a aluno egresso da rede pUblica.
A Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto na forma
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do Substitut,vo n o 1, que apresenta. As Comissöes de Educaçao, de
Administraçâo Pübfica e de FiscaIizaço Financeira opinam por sua
aprovação na forma do Substitutivo n o 1, da Comissâo de Justiça. Em
discussâo, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. Em
votacäo, o Substitutivo n o 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 11
turno, o Projeto de Lei n o 353/99 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissào de
Fiscalizaçao Financeira.

Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 358/99, do Deputado Joâo
Paulo, que torna obrigatOria a notificaçao ao Orgão executivo de trânsito dos
recursos julgados procedentes pela Junta Administrativa de Recursos e
tnfraçoes - JARI - e dá outras providéncias. A Comisso de Justica perdeu
prazo para emitir parecer. A Comisso de Administraço Püblica opina pela
aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vern a Mesa:
SUBSTITUTIVO N O 1 AO PROJETO DE LEI No 358/99

Torna obrigatória a notificaçâo ao órgâo executivo de trânsito dos recursos
julgados procedentes pelas instâncias administrativas ou judiciais e dã outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As instâncias administratjvas do Estado criadas para deliberar

sobre recursos propostos contra penalidades impostas por infraçoes as leis
de trânsito notificaráo ao órgâo executivo de trânsito o teor das decisöes
exaradas.

Art. 20 - A notificaçao de que trata o art. 10, quando se referir a recurso
provido, implicar6 registro de transgressâo disciplinar a ser feito na ficha
funcional do agente de trànsito responsável pela autuaçäo respectiva, dando
a este ciência do registro.

Art. 30 - Quando a penalidade for revista por decisão da justiça, o registro
respectivo será feito mediante cópia do mandato judicial que determinar o
cancelamento da multa.

Art. 41 - Os lancamentos feitos nas fichas funcionais dos agentes de
trânsito, relativos a transgressao disciplinar, serâo considerados para fins de
bloqueio de promoçâo ou de gratfficaçao, ou, ainda, para aplicaçâo das
penalidades previstas em leis, decretos e regulamentos, assim como para a
demissão do serviço püblico por insuficiência de desempenho, prevista na
Emenda a Constituiçao no 19, de 4/6/98.

Art. 50 - A atribuiçao de fiscalizar e autuar em matéria de trânsito, exercida
com exclusividade por agentes funcionalmente competentes, será efetivada

1569
dentro dos limites geograficos e nos horários estabelecidos em escala de
serviços.

Art. 60 - Nos municIpios que optarem por instituir fiscalizacâo de trânsito
prOpria, fica vedada a atuacäo concorrente da fiscalização estadual.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 80 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 23 de setembro de 1999.
Joäo Paulo
Justificaçào: 0 substitutivo tem por objetivo suprir a omissào quanto

Instància Administrativa e propöe que seja evitada a duplicidade de
fiscalizaçâo nos municipios que tiverem fiscalizacâo própria.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussäo. No decorrer da discussão foi
apresentado ao projeto um substitutivo do Deputado Joâo Paulo, que recebeu
o no 1. Nos termos do § 2° do art. 188 do Regimento Interno, a Presidência
encaminha o substitutivo corn o projeto a Comissäo de Administraçâo Püblica,
para parecer.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n o 360/99, do Deputado Antonio
Carlos Andrada, que dispOe sobre a prática de educacao fisica nas unidades
do Sistema Estadual de Ensino. Vern a Mesa, requerimento do Deputado
Joäo Leite, solicitando, na forma regimental, o adiamento da discussão do
Projeto de Lei n° 360/99. Em votacao, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permanecarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado

O Sr. Presidente (Deputado Eduardo Brandäo) - Discussâo, em 10 turno, do
Projeto de Lei n° 364/99, do Deputado Anderson Adauto, que dispOe sobre o
fornecimento de certidOes para a defesa de direitos e esclarecimentos de
situaçoes. A Comissão de Justiça perdeu prazo para ernitir parecer. A
Comissão de Administracâo Püblica opina por sua aprovacâo na forma do
Substitutivo n o 1, que apresenta. Em discussâo, o projeto. Näo ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacao, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n o 364/99
na forma do Substitutivo n o i. A Comissâo de Administraçâo PbIica.

O Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - Discussão, em 1 1 turno, do
Projeto de Lei n o 383/99, do Deputado Joâo Pinto Ribeiro, que dispOe sobre a
criação de espaco publicitario nas faixas de domInio ptThlico que margeiam as
rodovias estaduais. A Comissáo de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissâo de Transportes opina por sua rejeicão. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina por sua aprovaçâo. Em discussão, 0 projeto.
Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçäo. Os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Transporte.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 395/99, do Deputado Arlen
Santiago, que altera as arts. 21, 30, 50 e 60 da Lei n o 12.079, de 12112196. Vern
a Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, em que solicita o
adiamento da discussão do Projeto de Lei n° 395. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussao, em 1° turno, do Projeto de Lei n o 396/99, da Deputada Maria
José Haueisen, que institui, no âmbito da administraçao publica estadual, o
Prograrna Estadual de Reciclagern de Papel. A Comissâo de Justica conclui
pela constitucionalidade do projeto. As Comissöes de Administraçao Püblica e
de Fiscalizaçao Financeira opinarn por sua aprovaçao. Em discussâo, a
projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vern a Mesa:
SUBSTITUTIVO N O 1 AO PROJETO DE LEI N o 396/99

lnstitui, no âmbito da administração püblica do Estado, a Programa Estadual
de Economia de Material e dá outras providéncias.

Art. 1° - Fica instituIdo, no ámbito da administraçao püblica do Estado, a
Programa Estadual de Economia de Material, destinado a:

I - adocao de padröes de consumo sustentáveis pela administração pt:iblica
estadual, por meio da red uçâo, reutilizaçâo e reciclagern de materiais;

II - reutilizaço do maior volume possivel do papel consumido pelos ôrgãos
e pelas entidades da administraçao pUblica direta e indireta do Estado.

Art. 2° - Para a execução do Programa a que se refere a art. 1 1, caberá ao
poder pUblico:

- empreender estudos voltados para a adoçao de padröes sustentáveis de
consurno de material no âmbito da administraçao püblica do Estado;

II - apreciar e deliberar sobre propostas de redução do gasto corn material,
preservando-se a qualidade do serviço prestado;

Ill - coordenar e avaliar a implementação dos projetos de redução de gastos
corn materiais;

IV - celebrar parcerias corn entidades nao governamentais, destinadas a
reciclagem do material utilizado na administraçao pUblica;

V - orientar as servidores pUblicos sobre a necessidade de reciclagem do
material utilizado no ambiente de trabalho, especificamente a papel;

VI - realizar concorréncia pUblica destinada a seleçao de ernpresas que se
incumbirão do recolhimento e da reciclagem do material caletado.

§ 1° - Fica a Poder Executivo autorizado a criar comissâo, compasta de
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representantes dos diversos Orgâos püblicos estaduais, destinada ao
gerenciamento das medidas a que se refere este artigo.

§ 20 - Para a consecuçâo do disposto no parágrafo anterior, a comissãa
poderá coletar e organizar informaçães e elaborar relatórios sobre o consumo
de material na administracao püblica estadual, estimulando a intercâmbio
entre os diversos órgâos e entidades da adrninistraçâo direta e indireta do
Estado.

Art. 30 - Fica instituldo a Prémia Estadual de Ecanomia e Reciclagem de
Material atribuldo, anualmente, ao órgäa püblico ou entidade que obtiver as
melhares indices de reduçâo da despesa corn material administrativO, na
forma do disposto nesta lei.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 50 - Revogarn-se as disposicães em contrário.
Sala das Reuniães, de outubro de 1999.
Maria José Haueisen
Justificacãa: Durante a tramitacäo do Projeto de Lei n° 396/99, de nossa

autoria, tivemos a oportunidade de melhor refletir sabre a tema, amadurecer
nossa praposta original e, cremas, aperfeiçoá-la, tornando-a melhor
instrurnento para a fim a que se propöe: a revisäo das ratinas de trabaiho,
corn a objetivo de redução do consumo de material, sobretudo a papel,
utilizado em larga escala em toda a máquina administrativa.

Par este mativo apresentamoS este substitutiva, certas de que terá a
mesma acolhida reservada a propasta original.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. Na decorrer da discussào foi
apresentada ao projeta urn substitutivo, da Deputada Maria José Haueisen,
que recebeu o no 1. Nos termas do § 2 1 do art. 188 do Regimento Interna, a
Presidência encaminha a substitutiva, corn a prajeta, a Comissâo de
Administraçàa Püblica, para parecer.

Discussäo, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n o 422/99, do Deputado Hely
TarquInio, que altera a art. 20 da Lei no 12.995, de 30/7/98, que autoriza a
Poder Executiva a doar au fazer reverter aos municipias as pracas de
espartes construidas pelo Estado. A Comissão de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto corn as Emendas n°s 1 a 3, que apresenta. A
Cornissão de Educaçäo opina par sua aprovacäo corn as Emendas n°s 1 a 3,
da Cornissãa de Justiça. Em discussâa, a prajeto. Näo ha oradores inscritas.
Encerra-se a discussãa. Ern votação, a prajeto, salvo emendas. Os
Deputados que a aprovarn permanecarn coma se encontram. (- Pausa.)
Apravado. Em votaçâo, as Emendas n°s 1 a 3, que receberam parecer pela
aprovacâo. Os Deputados que as aprovarn permanecam coma se encontram.
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(- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei
n'422/99 corn as Emendas n

o
s 1 a 3. A Comissâo de Educaçao.

Discussâo, em 10 turno, do Projeto de Lei no 423/99, do Deputado Carlos
Pimenta, que acrescenta dispositivo ao art. 3° da Lei n o 11.824, de 6/6/95, que
dispoe sobre a obrigatoriedade de veiculaçao de mensagens de conteüdo
educativo nas capas e contracapas de cadernos escolares adquiridos pelas
escolas püblicas. A Cornissäo de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto corn a Emenda n o 1, que apresenta. A Corn issão de Educaçao opina
por sua aprovação corn a Subemenda no 1, que apresenta a Emenda n o 1 da
Comissäo de Justica. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votaço, o projeto, salvo emendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Subemenda n o 1 a Emenda no 1, que recebeu
parecer pela aprovacäo. Os Deputados que a aprovam perrnanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o
Projeto de Lei no 423/99 corn a Subemenda no 1 a Emenda no 1. A Corn issão
de Educaçâo.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 444/99, do Deputado Rogerio
Correia, que dispãe sobre a criaçäo do Memorial de Direitos Humanos. A
Comissão de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissâo
de Direitos Humanos opina por sua aprovação corn a Emenda no 1, que
apresenta. A Cornissão de Fiscalizaçao Financeira opina pela aprovação do
projeto corn a Emenda no 1, da Cornissão de Direitos Humanos. Em
discussäo, o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Ernenda n o 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovarn permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n o 444/99 corn a Emenda no

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 458/99, do Deputado Pastor
George, que declara de interesse comum e imune de corte o buriti. A
Comissäo de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto corn a
Emenda no 1, que apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
aprovação do projeto corn a Emenda no 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Corn a palavra, para discuti-lo, o Deputado Pastor
George. (- Pausa.) Na sua auséncia e não existindo outros oradores inscritos,
a Presidência encerra a discussão. Em votação, o projeto, salvo ernendas. Os
Deputados que o aprovam permaneçarn como se encontrarn. (- Pausa.)
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Aprovado. Em votacao, a Ernenda no i, que recebeu parecer pela aprovacao.
Os Deputados que a aprovam permanecam corno se encontrarn. Aprovada.
Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no 458/99 corn a
Ernenda no 1.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 461/99, do Deputado Rogérlo
Correia, que dispöe sobre a inclusão de artigo na Lei no 12.971, de 27/7/98,
que obriga a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos
postos de serviço das instituiçöes bancárias e financeiras do Estado. A
Comissäo de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo no i, que apresenta. A Comissão de Fiscalizaçào Financeira
opina por sua aprovaçâo na forma do Substitutivo no 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Näo ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussâo. Em votaçào, o Substitutivo n o i. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 461/99 na forma do Substitutivo no
1. A Comissäo de Fiscalizaçâo Financeira.

Discussâo, em 21 turno, do Projeto de Lei n o 64/99, do Deputado Bilac
Pinto, que dispöe sobre a publicação da relaçäo dos estabelecimentos
multados por poluição e degradaçâo ambiental. A Comissäo de Melo
Ambiente opina pela aprovaçâo do projeto na forma do vencido em 1 0 turno.
Em discussâo, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo.
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam corno se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 1 turno, o
Projeto de Lei no 64/99 na forma do vencido em 1° turno. A Comissão de
Redaçäo.

Declaracao de Voto
O Deputado Sebastiâo Navarro Vieira - Sr. Presidente, votei contrariamente,

para manter coerência corn o projeto que apresentei e está em discussâo
nesta Casa, do COdigo de Defesa do Contribuinte, que prolbe esse tipo de
publicação. Para manter coeréncia, votei contra esse projeto de urn
companheiro de bancada, o Deputado Bilac Pinto.

O Sr. Presidente - Discussâo, em 20 turno, do Projeto de Lei no 76/99, do
Deputado Wanderley Avila, que isenta o cidadão comprovadamente
desempregado do pagamento de taxa de inscrig5o em concursos prornovidos
pelos órgãos ptiblicos de Minas Gerais. A Comissäo de Fiscalizacâo
Financeira opina pela aprovacão do projeto. Em discussäo, o projeto. Não h
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permanecam corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Cornissão de Redação.
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Discussäo, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 264/99, do Deputado

Agostinho Silveira, que revoga o art. 2 0 da Lei no 13.167, de 20/1/99, que
estabelece normas para concurso püblico promovido pelo Estado. A
Comissào de Admmistraçâo Püblica opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votaçâo, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissâo de Redaçäo.

Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no 274/99, do Deputado
Agostinho Silveira, que dispoe sobre o programa de atendimento voluntário
aos alunos corn deficiência no aprendizado escolar. A Cornissäo de Educaçao
opina pela aprovaçao do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em
discussão, o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. Em
votaçao, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o
Projeto de Lei no 274/99 na forma do vencido em 10 turno.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" para votaçào das

propostas de emenda a Constituiçao, a Presidência encerra a reunião,
convocando os Deputados para a reunião ordinária de logo mais, as 14 horas,
corn a ordem do dia ja publicada, e para a reunião extraordinária, também de
hoje, as 20 horas, nos termos do edital de convocaçao. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Joâo Batista de Oliveira,
Paulo Piau, Dimas Rodrigues e Márcio Kangussu, membros da supracitada
Comissão. Encontram-se presentes, também, os Deputados César de
Mesquita e Edson Rezende. Havendo nUrnero regimental, o Presidente,
Deputado João Batista de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, dispensa a leitura
da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reuniäo se destina a
apreciar matérias constantes na pauta e, a seguir, procede a leitura do OfIcio
no 1.074/99, do Presidente da RURALMINAS, que encaminha relação de
processos de legitimaçâo de terras devolutas rurais a serem titulados por
essa Fundação. Esgotada a 1 1 Parte da reunião e verificada a ausência do
Deputado Luiz Fernando Faria, relator, no 10 turno, do Projeto de Lei no
445/99, do Deputado Edson Rezende, a Presidência redistribui a proposiçao
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ao Deputado Paulo Piau, que emite parecer concluindo pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n o i, ficando prejudicadas as Emendas n

o
s 1

a 7, da Comissâo de Constituição e Justica. Submetido a discussào e
votaçâo, é aprovado o parecer. 0 Presidente procede a leitura dos
Requerimentos n

os 817, 819, 820 e 859/99, da Comissão de PolItica
Agropecuária e Agroindustrial, e 836/99, do Deputado César de Mesquita.
Colocados em votaçäo, cada urn por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Logo após, o Presidente procede a leitura do Requerimento no
868/99, do Deputado Joäo Paulo, o qual é encaminhado a votacão e recebe a
Emenda no 1, de sua autoria. Verificando-se a ausência do Vice-Presidente, o
Deputado Joäo Batista de Oliveira passa a Presidéncia ao Deputado César
de Mesquita, que submete a votação o requerimento, que é aprovado.
Cotocada em votaçâo, a Emenda no 1 também é aprovada. Fica, portanto,
aprovado o Requerimento no 868/99 com a Emenda no 1. Reassumindo a
Presidência, o Deputado João Batista de Oliveira recebe requerirnento do
Deputado Márcio Kangussu, em que solicita seja pedida ao Presidente da
EMATER-MG a redução do valor da taxa cobrada dos produtores e
trabathadores rurais dos municipios da area mineira da SUDENE a tItuto de
servicos de análise e avaliação dos processos de ortorga de agua. Colocado
em votacão, é aprovado o requerimento. Cumprida a finatidade da reunião e
nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece o comparecimento
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a práxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 24 de novembro de 1999.
João Batista de Oliveira, Presidente - Márcio Kangussu - Dimas Rodrigues -

Bilac Pinto.
ATA DA 20a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE FISCALIZAçAO

FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de novembro de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes Os

Deputados Márcio Cunha, Mauro Lobo, Miguel Martini, Olinto Godinho,
Rogerio Correia e Rémolo Aloise, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes também os Deputados Antonio Julio, Irani Barbosa. Havendo
nimero regimental, o Presidente, Deputado Márcio Cunha, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovaçOo de requerimento do Deputado Olinto
Godinho, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente,
Deputado Marcio Cunha, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria da pauta. A seguir, o Presidente comunica o recebimento das
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seguintes proposiçães, bern como Os relatores a que foram distribuidas:
Projeto de Lei Complementar n o 16/99 e Projeto de Lei no 267/99 (relator:
Deputado Oflnto Godinho); Projetos de Lei n°s 582 e 284/99 (relator:
Deputado Rogério Correia); 583/99 (relator: Deputado Rêmolo Aloise); 229/99
(relator: Deputado Miguel Martini); 445, 627/99 e Projeto de Lei
Corn plementar n o 11/99 (relator: Deputado Eduardo Hermeto). Passa-se
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussäo e a votação de
pareceres sobre proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário da
Assembléia. 0 Deputado Rêmolo Aloise apresenta requerimento solicitando
seja o parecer para o 10 turno do Projeto de Lei n o 583/99 apreciado em
primeiro lugar na pauta desta reunião. Colocado em votaçäo, é 0
requerimento aprovado. Corn a palavra, o Deputado Rêmolo Aloise, relator
para o 10 turno do Projeto de Lei n o 583/99, que emite seu parecer concluindo
pela aprovaçâo da matéria corn as Ernendas n o

s 1, 2 e 3, da Comissão de
Constituiçao e Justica, e pela rejeição das Emendas n°s 4 e 5, da Comissão
de Constituiçao e Justica e da Subemenda n o 1 a Emenda no 4 da Comissão
de Adrninistraçao Püblica. Na fase de discussâo, fazem uso da palavra os
Deputados Miguel Martini, Rémolo Aloise, Rogerio Correia e Mauro Lobo.
Encerrada a discussâo e colocado em votaçâo, o Deputado Miguel Martini
solicita votacäo destacada da parte do parecer referente a Subemenda n o 1 a
Ernenda no 4, a qual é deferida pelo Presidente. Colocado em votação, é 0
parecer aprovado, salvo a parte destacada. Colocada em votação, é
aprovada a parte do parecer que conclui pela rejeição da Subemenda n o 1 a
Ernenda no 4, sendo voto vencido os Deputados Miguel Martini, Mauro Lobo e
Olinto Godinho. A seguir, após discussão e votação, são aprovados, cada urn
por sua vez, os pareceres pela aprovação dos seguintes projetos de lei, todos
em 2° turno: 110/99 na forma do vencido em 10 turno (relator: Deputado Olinto
Godinho); 134/99 na forma do vencido em 10 turno (relator: Deputado Mauro
Lobo); 262/99 na forma do vencido em 10 turno (relator: Deputado Rogério
Correia); e 455/99 (relator: Deputado Olinto Godinho). Na auséncia do relator
anteriormente designado, o Presidente Márcio Cunha avoca a si a relatoria do
Projeto de Lei n o 543/99, em 10 turno, e anuncia que fará uso do prazo
regimental para emitir o seu parecer. Curnprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determiria a lavratura da ata e
encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini - Rémolo Aloise - Eduardo

Hermeto - Mauro Lobo.
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ATA DA 7a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE EDUCAcAO,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
As dez horas do dia dezoito de novembro de mil novecentos e noventa e

nove, comparecem na Sala das Comissães Os Deputados AntOnio Carlos
Andrada, Dalmo Ribeiro Silva, João Pinto Ribeiro e Alberto Bejani
(substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da Lideranca
do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, o
Presidente, Deputado AntOnio Carlos Andrada, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovacão de requerirnento do Deputado Alberto Bejani, 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 reunião se destina a
ouvir o Prof. AloIsio Pimenta, ex-Reitor da UEMG, e apreciar o Projeto de Lei
no 453/99, do Governador do Estado, que reestrutura a UEMG. A seguir, o
Presidente concede a palavra ao convidado, para suas consideraçOes inicias.
Durante a explanacão, os Deputados Alberto Bejani e Dalmo Ribeiro Silva
retiram-se da sala. Registram-se as presencas do Deputado Paulo Piau,
exercendo a funçao de titular no lugar do Deputado Sebastião Costa, e da
Deputada Maria Tereza Lara. Segue-se amplo debate, confome consta nas
notas taquigráficas. Apás as consideraçOes finais dos presentes, o Presidente
suspende os trabaihos, para que o convidado possa se retirar. Reaberta a
reuniào, o Presidente passa a apreciação do parecer sobre o Projeto de Lei no
453/99, do Governador do Estado, e, corno relator da matéria, emite parecer
pela aprovacäo da proposição na forma do Substitutivo no 1, que apresenta.
Durante a discussão, o Deputado Paulo Piau apresenta emenda a
proposição. Submetidos a votaçao, são aprovados, cada urn por sua vez, 0

substitutivo e a emenda. 0 Presidente, na condiçao de relator, comunica que
acata a alteracão pretendida e, ato continuo, apresenta a nova redacão do
parecer, corn a qual concordam os membros presentes. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlarnentares,
convoca os mernbros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das CornissOes, 24 de novembro de 1999.
Sebastião Costa, Presidente - José Milton - AntOnio Carlos Andrada - Edson

Rezende - Maria Tereza Lara.

TRAMITAçAO DE PROPOSIcOES
PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 561/99

Cornissão do Trabaiho, da Previdência e da Acão Social
Relatório
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De iniciativa da Deputada Elaine Matozinhos, a projeto de lei ora analisado

visa declarar de utilidade pUblica o Escritório Regional da Feneis - Minas
Gerais, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Examinada preliminarmente a rnatéria pela Comissäo de Constituição e
Justiça, que concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-Ihe a Emenda n° 1, cabe agora a esta Comissão deliberar
canclusivamente sabre a projeto, conforme preceitua a art. 103, I, "a", do
Regirnento Interno.

Fundamentacao
A referida entidade, fundada em 1987, possui caráter educacional,

assistencial e sociocultural. Desde então, vem promovendo a educaçao e a
cultura das pessoas portadoras de deficiêncja auditiva, desenvolvendo urn
valioso trabalho na luta pela meihoria das suas condiçães de vida.

O reconhecimento da entidade coma sendo de utilidade pUblica fortalecerá
as iniciativas Clue ali vém sendo desenvolvidas.

Conclusäo
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 561/99

corn a Emenda n° 1, apresentada pela Corn issão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissöes, 24 de novembro de 1999.
Amilcar Martins, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LE! N o 577/99
Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatôrio
O Projeto de Lei n o 577/99, de iniciativa do Deputado Fábio Avelar, objetiva

declarar de utilidade püblica a Associaçao Comunitária da Vila da Paz do
Bairro São José, corn sede no Municipio de Ribeirâo das Neves.

Preliminarmente foi a matéria encaminhada a Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
the apresentou a Emenda n o 1. Vem agora a projeto a esta Cornissão para
deliberaçao conclusiva em turno ünico, nos termos do art. 103, I, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
A referida Associaçao tern como objetivo inteirar-se dos problemas

socioeconômicos e educacionais e buscar junto aos moradores do bairro as
diretrizes para solução das pendências mais urgentes.

Além disso, promove atividades esportivas e culturais para aurnentar a
convIvio entre os associados, fortalecendo, assim, as tacos comunitários.

Pela importância do trabaiho all desenvolvido, entendemos ser justa
declará-la de utilidade püblica.
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Conclusào

Em face do expasto, opinarnos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 577/99
corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituiçäo e Justica.

Sala das Comissöes, 24 de novembro de 1999.
José Milton, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 616/99
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açâo Social

Relatôrio
De iniciativa do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade püblica a Associacão de Cooperaçäo e lntegração dos
Portadores de Deficléncia de Joâo Monlevade - ACINPODE -' corn sede no
Municipio de João Monlevade.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constitutçäo e
Justiça, que conclulu par sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissäo deliberar conclusivamente sabre a projeto,
conforme preceitua a art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
A referida entidade tern coma finalidades precIpuas arientar a

profissionalizacão dos deficientes e promover seu bem-estar e sua integracãO
na sociedade. Elabora programas cientIficos, tecnológicos e esportivas,
levando a deficiente a participar das atividades sociais de ajustamento
psicamotar, e arganiza eventas Clue incentivam a sua criatividade nas areas
artIstica e cultural.

Consideranda-se a impartância dos servicos prestados pela instituiçãa,
julgamos aportuna a declaraçào de sua utilidade püblica.

Conclusão
Pelo exposta, opinamas pela apravação do Projeta de Lei n o 616/99 na

forma praposta.
Sala das Carnissöes, 24 de novembro de 1999.
Cristiano Canêdo, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 532/99
Comissão de Poiltica Agropecuária e Agroindustrial

Relatôria
O Projeto de Lei n° 532/99, do Deputado Dautar Viana, dispöe sabre

normas a serem observadas na promacãa e fiscalizacão da defesa sanitária
animal quando da realizacão de rodeios.

Publicada, a matéria foi distribulda as Comissöes de Constituiçãa e Justiça
e de Poiltica Agropecuária e Agroindustrial, para receber parecer, nos termos
do art. 188, c/c a art. 102 do Regimento Interna. A Cornissão de Constituicáo
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e Justica concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
proposição na forma original. Vern agora o projeto a esta Comissâo, para que
possa ser exam inado quanto ao mérito.

Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.
Fundamentaçâo

o projeto em tela visa a estabelecer normas de natureza sanitária e de
proteçâo da integridade fisica dos animais na realizaçâo de rodelos. No caso,
os promotores de rodelo devero observar as mesmas disposicães sanitárias
exigidas para exposiçöes, feiras e leilöes de animals.

Conceitua-se rodeio como a atividade de montana ou de cronometnagem,
em que entram em julgamento a habilidade do peão em dominar o animal,
corn pericia e elegância, bern como o desempenho do próprio animal. E uma
atividade que vem adquirindo, como opço de lazer e recreação, cada dia
mais popularidade no Pals, notadamente nas cidades do interior de Minas
Gerais, Sâo Paulo e Goiás. Em alguns municipios, como Barretos, SP, o
rodeio é a atraçao principal das feiras e exposiçöes agropecuárias, corn
repercussão internacional.

Apesar dessa popularidade, näo existem normas especIficas que
regutamentem a matéria, o que tern levado os promotores a adoção de
práticas que resultam em sofnimento excessivo para os animals e falta de
segurança para os peöes. Por essas razöes, várias localidades optaram pela
proibiçâo pura e simples da realização de rodeios.

Para a realizaçao de exposiçöes, feiras ou Ieilöes, o IMA exige, além dos
certificados de vacinaçäo dos animais, a presenca de urn medico veteninário
corno responsável técnico pelo evento. Essas atividades, por envolverem uma
grande concentraçáo de animais, notadarnente bovinos e eqüinos,
necessitarn de fiscalizaçâo permanente, como medida de prevenção e
controle de doenças.

Assim, entendemos que a aplicação dessas normas a realizaçâo dos
rodeios, corno ora se propãe, é medida bastante benéfica para a prOpria
atividade, bern como para a agropecuária mineira como urn todo. Contudo,
estamos apresentando, ao final deste parecer, as Emendas n°s 1 e 2, como
forma de aprimorar o projeto.

A Emenda n° 1 propöe nova redaçâo para o art. 6 1 e sua fusâo corn o art.
71 , que deve ser suprirnido. Corn isso, o dispositivo se torna mais abrangente
e remete para a regularnentaçao da lei os aspectos rnais técnicos e
especificos. Esse tarnbérn é o motivo da Emenda n° 2, que propôe a
supressâo dos arts. 8° e 9°, que tratam de assunto de natureza administrativa,
próprio de normas infralegais.
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Conclusão

Diante do exposto, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 532/99,
no 1 0 turno, corn as Emendas n°s 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA No 1
D6-se ao art. 6 1 a seguinte redaçâo, supnimindo-se o art. 7°:
"Art. 60 - Na realizacâo dos rodeios, deveräo ser atendidas condiçöes que

assegurem a proteção e a integridade fIsica dos animais, nas etapas de
transporte, chegada, recebimento, acomodacão, trato, manejo e montana,
nos termos da regulamentacäo desta lei.".

EMENDA N o 2
Suprimam-se os arts. 8 1 e 91 , renumerando-se os demais artigos.
Sala das Comissöes, 24 de novembro de 1999.
João Batista de Oliveira, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Bilac Pinto.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 553/99
Comissâo de Adrninistracäo Püblica

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto em epIgnafe visa a

dispor sobre o registro e a publicidade dos indices de violéncia e
criminalidade no Estado de Minas Gerais.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 16/9/99, o projeto foi distribuldo a
Comissão de Constituiçào e Justiça, que ernitiu parecen por sua
constitucionalidade, juridicidade e legalidade. Agora vem a rnaténia a esta
Comissão, para receber parecer quanto ao ménito, nos tenmos regimentals.

Fundamentaçâo
A proposiçäo em análise tem por objetivo estabelecer a necessidade de o

poder püblico rnanter banco de dados corn a finalidade de registrar os Indices
de violência e cniminalidade no Estado, os quais serão divulgados pelo "Minas
Gerais", tnimestralmente. Essa medida tern duas finalidades básicas. A
pnimeira consiste em proporcionan a necessánia transparéncia aos atos
administrativos, como forma de possibilitar o controle e a fiscalização dos
serviços prestados pelo Estado. A segunda, da rnais relevada importância, é
a de oferecen urn rnecanismo para a afeniçâo e o controle da cnirninalidade no
Estado.

Dessa forma, será de grande valia a publicação trimestral do nUmero de
ocorréncias registradas pelas policias militar e civil, o tipo de delito, o nürnero
de inquénitos instaurados e concluldos, prisöes efetuadas, o nümero de
homicidios e de Iesöes corporals, de acidentes de trânsito e de tantas outras
modalidades previstas no art. 2 0 do projeto, para que se possa planejar e
executar açöes de acordo corn a necessidade constatada pela variaçäo
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desses indices.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela aprovaço do Projeto de Lei n o 553/99.
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Rafael

- Agostinho Patrüs - Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 603/99

Cornissâo do Trabaiho, da Previdência e da Acão Social
Relatôrio

De autoria do Deputado Chico Rafael, o projeto de lei em análise objetiva
estabelecer normas básicas para a realizaçâo do censo do portador de
deficiência e dá outras providências.

Examinada a matéria pela Comissão de Constituiçao e Justica, esta
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição e
apresentou-lhe duas emendas. Cabe, agora, a esta Cornissào emitir parecer
sobre o projeto, em conformidade corn a disposto no art. 188, c/c o art. 102,
XIV, "c", do Regirnento Interno.

Fundarnentaçao
O art. 295 da Constituição do Estado determina que seja realizado censo

para levantarnento do nUmero de portadores de deficiência, bern como de
suas condiçaes socioeconOmicas, culturais e profissionais, e das causas da
deficiência, para orientaçâo do panejamento de acöes piblicas.

Portanto, o projeto sob comento torna efetivo aquilo que é disposto na
nossa Carta Estadual.

Ha muito se pretende integrar a deficiente a sociedade, de forma a torná-lo
participante e Util. Açöes timidas vêm sendo realizadas, pIanos vém sendo
desenvolvidos nesse sentido, mas, reconhecidamente, a portador de
deficiência continua alijado da sociedade.

o projeto, ao tornar obrigatôrio a censo que determinará a nümero de
deficientes do Estado e suas reais condiçöes de vida, pretende tambérn
nortear as programas de acão do Estado corn o objetivo de melhorar a vida
ütil dessa grande parcela da populaçao mineira.

E inegável a caráter meritOrio da proposição, que vem ao encontro dos
anseios não so dos deficientes e suas famIlias, que se ressentem de urn
tratamento mais justo e humano, mas tambérn de toda a sociedade.

No entanto, o art. 30, que determina que a Poder Executivo defina a forma
de realização do censo, não explicita as critérios a serern utilizados para a
definiçao do termo deficiente. Par esse rnotivo apresentamos a Ernenda no 3,
corn a finalidade de estabelecer corn clareza a pretensäo do projeto.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovacão do Projeto de Lei no 603/99 no
1 0 turno, corn as Emendas n

o
s 1 e 2, apresentadas pela Cornissão de

Constituiçäo e Justica, e corn a Ernenda no 3, a seguir apresentada.
EMENDA N O 3

D6-se ao art. 3 0 a seguinte redação:
"Art. 30 - A forma e a data de realizacão do censo de que trata esta lei, bern

coma a definicão do conceito de deficiente, serão estabelecidos em
regulamento, devendo a Poder Executivo uniforrnizar procedimentos a serem
observados pelos municipios quando da efetivação do censo.".

Sala das Comissöes, 23 de novernbro de 1999.
Ivo José, Presidente - Arnilcar Martins, relator - Ronaldo Canabrava.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 201/99
Cornissão de Politica Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De autoria do Deputado Aitton Vilela, a Projeto de Lei no 201/99 dispöe

sobre incentivo financeiro ao pequeno produtor rural de leite do Estado.
Aprovada no 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1, a proposição retorna a

esta Comissão a fim de receber parecer para a 2 1 turno, nos termos
regirnentais. Segue anexa a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é conceder incentivo aos pequenos

produtores de leite do Estado, mediante a repasse direto de recursos
financeiros, que variam de 4 a 12 salários par ano, a cada pecuarista,
conforme a tamanho da propriedade rural e a nümero de cabeças de vaca do
rebanho.

O Substitutivo no 1, que veio a tornar-se a vencido no 10 turno, e de autoria
desta Comissão e visa apenas a aprirnorar a redacão da proposição original,
sern alterar-Ihe a conteüdo. Assim, reiteramos a opinião favorável a
aprovação do projeto, par entendermos que as medidas propostas são
benéficas para a agropecuária rnineira, urna vez que a pecuária leiteira é urna
atividade disseminada em todo a território do Estado, gerando emprego e
renda no rneio rural.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei no 201/99 no

2° turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 24 de novernbro de 1999.
João Batista de Oliveira, Presidente - Bilac Pinto, relator - Marcia Kangussu.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
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PROJETO DE LEI N o 201/99

Cria o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Leite do Estado de
Minas Gerais e dá outras providénctas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica criado o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Leite do

Estado de Minas Gerais, corn o objetivo de conceder incentivo financeiro ao
produtor de leite cuja propriedade não exceda 15ha (quinze hectares) e que
possua ate quinze matrizes no rebanho.

Parágrafo Unico - Para fazer jus aos beneficios previstos nesta let, deverào
ser comprovados:

I - a regularidade do registro da propriedade junto ao INCRA e o
cumprimento das obrigaçoes tributárias especIficas;

II - o controle do efetivo do rebanho pelo órgão fazendário estadual a cuja
circunscriçâo a propriedade estiver afeta.

Art. 21 - São recursos financeiros do Programa:
I - Os constantes no orçamento da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento ou das entidades a eta vinculadas;
II - Os do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, criado

pela Let n° 11.744, de 16 de janeiro de 1995, na forma prevista em seu art. 50,

III - outros que lhe vierem a ser destinados.
Art. 31 - Os recursos serão repassados diretamente ao produtor rural, em

parcela ünica e anual, nas condiçoes previstas no anexo desta lei, após
avaliaçâo técnica realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER-MG - ou pelo Instituto Mineiro de
Agropecuaria - IMA.

Art. 41 - Os recursos repassados destinarn-se ao custeio de despesas
relacionadas a:

I - defesa sanitária do rebanho;
II - melhoria das condiçães higiênicas das instalaçöes;
Ill - aquisição de insumos, máquinas, equipamentos e utensilios

necessários a produço de leite;
IV - formaçâo, recuperação e manutenção de pastagens.
Parágrafo iinico - A fiscalização da aplicaçâo dos recursos repassados será

realizada pelas entidades mencionadas no art. 30 desta let.
Art. 5° - 0 Poder Executivo regulamentará esta let no prazo de cento e vinte

dias a contar da data de sua publicaçao.
Art. 61 - Esta let entra em vigor no exercicto fiscal seguinte ao de sua

Pu blicaçâo.
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Art. 70 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.

Anexo

(a que se refere o art. 30 da Let n°, de de 1999)

* - A tabela a que se refere o Anexo fol publicada na edição do "diário do
Legislativo" de 25.11.2000.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N'295/99
Comissào de Administracäo PUblica

Relatário
Por melo da Mensagem n° 24/99, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa Legislativa o Projeto de Lei no 295/99 que dispoe sobre o Conselho
Deliberativo do IPSEMG - CODEI.

Publicada no "Diário do Legislativo de 7/5/99, a proposicão fot encaminhada
as Comissöes de Constituição e Justica, de Adrninistracão PUblica e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituicão e Justica emitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria corn a Emenda n o 1, que
apresentou.

A Comissâo de Administração PUbtica opinou pela aprovacão do projeto
corn a Emenda n o i.

Também a Cornissâo de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária se
manifestou pela aprovação da proposição corn a Subernenda n° 1 a Emenda
no 1.

Aprovado em 1 0 turno corn a Subemenda n° 1 a Ernenda n° 1, retorna o
projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2° turno. Cumpre-nos,
ainda, a elaboracão da redaçao do vencido em 10 turno, que é parte deste
parecer.

Fundamentacão
0 projeto de let em epIgrafe tern por finalidade a criacâo do Conseiho

Deliberativo do IPSEMG - CODEI -, órgão de deliberação e de orientação
superior, integrante da estrutura do IPSEMG, cornpetindo-Ihe fixar diretrizes e
normas gerais de organizacão, operação e adrninistração das unidades
administrativas da autarquia.

Nesse sentido, o projeto vem possibilitar a adequação e a reestruturaçáo do
IPSEMG, extinguindo o atual Conselho Diretor e criando em seu lugar 0

citado Consetho Deliberativo.
Outro aspecto relevante, advindo da Subemenda n° 1 a Emenda n o i, é o

aumento da representatividade, arnpliada corn a participacão de
representantes do Ministério Püblico e do Tribunal de Contas, representando
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O poder ptbiico estadual.

Dessa forma, a implantação do Conseiho Deliberativo do IPSEMG será de
extrema importãncia para os servidores pblicos, levando-se em conta o seu
caráter social e principalmente a fato de que eventualmente 0 Conseiho
Deliberativo poderá julgar recursos contra decisöes da Presidência do
Instituto.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n° 295/99, em

20 turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 24 de novembro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana, relator - Chico Rafael

- Agostinho Patriis - Sargento Rodrigues - Sebastiäo Navarro Vieira.
Redaçáo do Vencido no 10 Turno

PROJETO DE LEI N O 295/99
Dispöe sobre a Conseiho Deliberativo do IPSEMG-CODEI.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criado a Conseiho Deliberativo do Instituto de Previdência dos

Ser-vidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG-CODEI -, Orgão de
deliberaçâo e de orientação superior integrante da estrutura do Instituto,
tendo por finalidade fundamental o estabelecirnento de diretrizes e normas
gerais de organização, operaçào, atuaçao e adrninistração das diversas
unidades administrativas da autarquia.

Art. 2° - Compete ao CODEI:
I - deliberar sobre:
a) a politica de concessäo dos benefIcios e serviços do Instituto;
b) as propostas de aperfeiçoamento dos instrumentos de atendirnento dos

beneficiários;
c) a polItica de prestação de servicos e de atendimento dos segurados e

seus dependentes;
d) a encarninhamento de propasta de alIquotas de contribuiçao dos

segurados, das entidades empregadoras e as respectivos tetos, corn base em
estudos técnico-atuariais;

e) as propostas de regionalização do atendimento aos beneficiãrios;
f) as diretrizes para formulaçao de convénios corn os municIpios e

respectivas Câmaras Municipais;
g) a disciplinarnento dos diversos nIveis da estrutura adrninistrativa do

Instituto;
II - aprovar:
a) a proposta do Piano de Carreira e Vencimentos dos servidores do
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I nstituto e possiveis aiteracöes;

b) a praposta dos pianos de custeio, baseado em estudos técnico- atuariais;
c) as propostas de gestâo financeira e patrimonial, bern coma a relatOrio

anual e a prestaçâo de contas de cada exercicia;
d) as tabelas e as respectivos tetos mensais para a pagamento da

remuneraco pró-labore de entidades e profissionais credenciados e dos
servidores especificados no artigo 157 do Estatuto do Instituta, aprovado pelo
Decreto n° 26.562, de 19 de fevereiro de 1987, e suas posteriores alteraçöes,
para prestaçao de serviços de assistência médico-hospitaiar, odontológica e
complernentar aos beneficiários do Instituto;

e) as propostas de medidas destinadas a promover a articuiaçâo entre a
Instituto e as diversas instituiçöes e entidades pübiicas e privadas, localizadas
no Estado, para meiharia do atendimento aos beneficiárias;

f) proposta de minuta de projeto de lei, no prazo máximo de cento e oitenta
dias contados da pubiicaçâo desta lei, sobre a reestruturaço do lnstituto, a
ser encaminhada ao Governador do Estado.

Art. 30 - o CODEI será composto par:
- dais representantes do Poder Executivo, indicados pelo Governador do

Estado, urn representante do Poder Legislativa, indicado pelo Presidente da
Assembéia Legislativa, urn representante do Poder Judiciário, indicado pelo
Presidente do Tribunal de Justica, urn representante do Ministéria PUblico,
indicado pelo Procurador-Gerai de Justiça, e urn representante do Tribunal de
Contas do Estado, indicado peio seu Presidente.

II - seis representantes dos segurados indicados peio canjunta peias
entidades representativas de cada órgão ou Poder, sendo dais pela Poder
Executiva, urn pela Poder Legislativa, urn pelo Poder Judiciário, urn pela
Ministério PCbiica e urn pelo Tribunal de Contas.

Paragrafa ünico - As entidades rnencionadas no inciso Ii do art. 3°
estabelecerâo critérias para a escolha e a indicação dos seus representantes.

Art. 4° - Os mernbros do CODEI escoihidos na forma do artigo anterior
serâo designadas pela Governador do Estado, para urn mandato de dais
anos, mantida a remuneracäo prevista no art. 42 da Lei n° 9.380, de 18 de
dezernbro de 1986.

Art. 5° - 0 Presidente, a Vice-Presidente e a Secretário-Gerai do CODEI,
corn rnandato de dais anos, serão indicados peio consenso dos membros.

§ 10 - Na hipótese de não se chegar a urn consenso, a Presidente, a Vice-
Presidente e a Secretário-Gerai seräo indicados pelo Governador de uma lista
triplice para cada cargo, a ser preparada pelos membros do CODEI.

§ 21 - Todas as listas tripiices deveräo canter pelo rnenos urn membro
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previsto em cada inciso do art. 3 0 desta lei.

Art. 6° - As normas complenientares relativas as atividades do CODEI, as
competéncias, as atribuiçoes e a forma de escoiha dos seus dirigentes serào
estabelecidas em seu regimento interno, aprovado pela maioria dos seus
mem bros.

Art. 71 - Todas as decisöes do CODEI serão aprovadas pela maioria dos
seus membros, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

Art. 80 - 0 Instituto fornecerá suporte técnico, administrativo e pessoal
necessárjo ao funcionamento do CODEI, vedada a criaçao de qualquer cargo
efetivo ou comissionado.

Art. 90 - Fica extinto o Conselho Diretor previsto no inciso I do art. 37 e nos
demais artigos da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986, e no artigo 190 e
seguintes do Decreto n° 26.562, de 19 de fevereiro de 1987.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as
disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 449/99
Cornissão de Administraçao Ptiblica

RelatOrio
De autoria do Governador do Estado, a proposição em análise, enviada a

esta Casa por meio da Mensagem n° 39/99, revoga o art. 90 da Lei n o 11.050,
de 19/1/93, modificado pelo art. 28 da Lei n o 11.406, de 26/1/94, que dispoe
sobre verba honoraria atrthu Ida aos membros de conseihos de curadores ou
de órgãos colegiados equivalentes.

Por meio de Decisão da Presidéncia, amparada no § 2 0 do art. 173 do
Regimento Interno, publicada no diário oficial em 5/8/99, fol determinada a
anexaçâo do Projeto de Lei n° 244/99, do Deputado Dinis Pinheiro, ao projeto
em análise, por guardarem semelhança.

Aprovada no 10 turno, na forma original, a proposiçâo retorna a esta
Comissao para receber parecer, em atendimento ao disposto no art. 189 do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
A proposiçâo tern por objetivo extinguir a verba honoraria recebida por

membros de conseihos de administraçao, de conseihos curadores e de
Orgãos colegiados equivalentes, a cargo dos quais se coloca a administraçao
de autarquias e de fundaçoes do poder pUblico.

Conforrne consta em exposiçao de motivos assinada pelo Secretário da
Educaçao, o exerciclo das funçöes atribuldas aos Conseiheiros desses
Orgãos colegiados constitui mtnus pCiblico e é serviço relevante, a ser
consignado no curriculo pessoal.
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A medida que se propöe pretende restabelecer o verdadeiro sentido da

constituiçao dos consethos curadores ou dos órgãos colegiados equivalentes,
uma vez que a esses orgaos compete controtar as atividades das fundaçöes
piblicas estaduals, devendo ser constituldos por pessoas de ilibada conduta
moral. A natureza remuneratória, por sua vez, estimula a disputa e a
reivindicaçao, contrariando o caráter que se pretende imprimir a funcão.

Ademais, a medida acarretará economia para a administração püblica, o
que se coaduna corn a atual politica de contenção de despesas
implementada pelo Estado.

A proposiçào, portanto, afina-se corn os princIpios informadores das
atividades administrativas, Os quais privilegiam sempre o interesse ptblico em
retaçào ao particular.

Diante de sua conveniência e oportunidade, somos pela aprovação do
projeto de lei em exame.

Conclusão
Opinamos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n° 449/99 no 2 0 turno, na

forma proposta.
Sala das Comissöes, 24 de novembro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Doutor Viana - Chico Rafael - Agostinho PatrUs - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 454/99

Corn issão do Trabatho, da Previdéncia e da Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epIgrafe, do Governador do Estado, que foi enviado a
esta Casa por meio da Mensagem n° 41/99, altera dispositivo da Lei no
11.988, de 24/11195, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de
Comunidade.

Aprovada a matéria no 1 0 turno, cabe a esta Cornissäo emitir parecer sabre
O projeto, nos termos do art. 189, c/c o art. 102, XIV, do Regimento Interna.

Fundamentacão
A proposição em apreco tern por escopo alterar a redação do "caput" do art.

6° da Lei no 11.988, de 21/11/95, que cria a Fundo de Desenvolvimento de
Comunidades, destinado a apoiar projetos aprovados no âmbito do Programa
de Mobitização de Comunidades, criado pelo Decreto n° 36.820, de 24/4/95.

Corn a transformação do projeto em norrna jurIdica, altera-se a prazo para
liberação do fundo de quatro para aito anos, conforme prevê a própria lei que
o instituiu.

O programa a que se destinam as recursos do fundo tern por prioridade a
apoio a projetos comunitários relativos a atividades produtivas rurais e
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urbanas, meihorias habitacionais e infra-estrutura comunitária, ate mesmo de
saneamento.

Estudos realizados pelo Poder Executivo demonstram que o programa tern
atingido os objetos e metas a que se propoe. E justo e oportuno, pois, que a
ele continuem a ser destinados os recursos do fundo supramencionado,
motivo pelo qual ratificamos a posicão desta Cornissão manifestada no 10
turno.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação, no 2 1 turno, do Projeto de Lei 454/99

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava, relator - Amilcar Martins.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR
No 4/99

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei Complementar n o 4/99, do Deputado Marcelo Gonçalves,

que altera a redação dos arts. 7 0 e 21 da Lei Complementar n o 26, de 14/1/93,
que dispoe sobre normas gerais relativas a Regiao Metropolitana e dá outras
providências, foi aprovado no 2° turno corn as Emendas n o

s 1, 3 e 4, esta na
parte não prejudicada, ao vencido no 10 turno.

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 1 do art.
268 do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 4/99
Altera os arts. 7 1 e 21 da Lei Complementar no 26, de 14 de janeiro de 1993,

que estabelecem a composição da Região Metropolitana de Belo Horizonte e
de seu Colar Metropolitano.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os arts. 7 1 e 21 da Lei Complernentar no 26, de 14 de janeiro de

1993, passam a vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 70 - Integram a Região Metropolitana de Belo Horizonte os Municipios

de Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brurnadinho, Caeté, Capim Branco,
Confins, Contagern, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarape, Itabirito, Itaguara,
Juatuba, Lagoa Santa, Mario Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima,
Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio
Manso, Sabaré, Santa Luzia, São Joaquirn de Bicas, São José da Lapa,
Sarzedo e Vespasiano.
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Art. 21 - 0 Colar Metropolitano da Regiao Metropolitana de Belo Horizonte é
constituIdo pelos MunicIpios de Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, Fortuna
de Minas, Funilândia, lnhaüma, Itatiaiucu, ItaUna, Jabuticatubas, Moeda, Pará
de Minas, Prudente de Morais, Santa Barbara, São José da Varginha, Sete
Lagoas e Taquaraçu de Minas.".

Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3 0 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 20/99

Corn issão de Redacão
0 Projeto de Lei n o 20/99, dos Deputados Rogério Correia, Maria Tereza

Lara e Durval Angelo, que dispãe sobre a inclusão de dispositivos na Lei no
5.378, de 3/12169, fol aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

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

PROJ ETO DE LET N O 20/99
Acrescenta dispositivos a Lei no 5.378, de 3 de dezembro de 1969, que

dispöe sobre a denominacão de estabelecimento, instituicöes e prédios do
Estado.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam acrescentados ao art. 10 da Lei no 5.378, de 3 de dezembro

de 1969, os seguintes § 3 0 e 40:
"Art. 1°- ...............................................
§ 30 - E vedada a escolha de nome de pessoa condenada por ilicito

praticado contra os direitos humanos, assim como por envolvimento corn a
repressão nos Governos rnilitares.

§ 41 - 0 Poder Judiciário, quando provocado, determinará a anulação do ato
que acolheu nome de pessoa impedida nos termos do parágrafo anterior e
oficiará a Assernbléia Legislativa, para que esta realize, se entender
conveniente, a escolha de nova denorninação.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.
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PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 64/99

Comissão de Redaçào
0 Projeto de Lei n o 64/99, do Deputado Bilac Pinto, que dispãe sobre a

publicaçao da relaçao dos estabelecimentos multados por poluicão e
degradaçäo ambiental, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 10
turno.

Vem agora a projeto a esta Comissâo, a firn 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 par se dar a proposiçäo a seguinte redacào final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 64/99
Torna obrigatoria a publicação da relacâo dos estabelecimentos multados

par poluiçao e degradacâo ambiental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Poder Executivo publicará, anualmente, no dia 5 de junho - Dia

Mundial do Melo Ambiente -, em ordem alfabética, a relaçao dos nomes dos
estabelecimentos cornerciais e industriais que, nos doze meses
imediatamente anteriores, tenham sido apenados, corn base na legislaçâo
ambiental do Estado, corn multa ou suspensao de atividades, por infraçöes
consideradas graves ou gravIssimas pelo Conselho Estadual de Meio
Arnbiente - COPAM -, nos termos da Lei 7.772, de 8 de setembro de 1980.

§ 10 - A relacao de que trata este artigo será publicada no órgâo oficial dos
Poderes do Estado, sob titulo especifico e de forma destacada, sern prejuIzo
de sua divulgação por outros meios de comunicação.

§ 21 - Constarào na relacäo de que trata este artigo, além dos nomes dos
estabelecimentos apenados, a modalidade de pena aplicada, Os valores das
multas cominadas, atualizados em moeda corrente, e as datas de
vencirnento, ainda que ja quitado a débito.

§ 30 - Não havendo edicào do órgâo oficial dos Poderes do Estado no dia 5
de junho, a publicacâo será efetuada na edição imediatamente posterior.

§ 40 - Para efeito do que dispoe este artigo, será considerada apenas a
penalidade aplicada após decisão administrativa definitiva.

Art. 21 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicacâo.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçáo.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em cantrário.
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.
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PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 76/99

Comissâo de Redaçao
O Projeto de Lei n° 76/99, do Deputado Wanderley Avila, que isenta a

cidadão comprovadamente desernpregado do pagamento de taxa de
inscricäo em concursos promovidos pelos órgãos püblicos do Estado de
Minas Gerais, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vern agora a prajeto a esta Comissão, 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, opinamos por se dar a proposicâo a seguinte redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 76/99
Isenta a cidadâo desempregado do pagamento de taxa de inscricão em

concurso püblico do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica isenta do pagamento da taxa de inscricáo em concurso pUblico

do Estado o cidadão comprovadamente desempregado.
§ 1 1 - 0 candidato comprovará a condiçäo de desempregada mediante a

apresentaçao da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social ou de docurnento
similar, no ato da inscrição.

§ 2 0 - Constarão no edital do concurso as informacoes relativas a isencão
da taxa de que trata esta lei e aos documentos exigidos para comprovaçâo de
desernprego.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissães, 23 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI N O 84/99
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 84/99, do Deputado João Leite, que acrescenta
parágrafo ao art. 10 da Lei n° 13.054, de 23/12198, que dispöe sabre a
transporte de preso provisória ou condenado e dá outras providências, foi
aprovado no 21 turno na forma do vencido no 1° turno.

Vern agora o projeto a esta Comissào, 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, opinamos par se dar a prapasiçäa a seguinte redacão final,
que está de acordo cam a aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 84/99
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Acrescenta parágrafo ao art. 10 da Lei no 13.054, de 23 de dezembro de

1998, que dispöe sobre o transporte de preso provisório ou condenado e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 art. 10 da Lei no 13.054, de 23 de dezembro de 1998, fica

acrescido do seguinte § 2 0, passando seu parágrafo ünico a vigorar como §
10.

"Art. 1°- ....................................................
§ 2° - A implementaçao do disposto neste artigo dar-se-á a partir de 10 de

janeiro de 2000.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua pubIicaço.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, 23 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI No 264/99
Corn issão de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 264/99, do Deputado Agostinho Silveira, que revoga o
art. 20 da Lei no 13.167, de 2011/99, foi aprovado nos turnos regirnentais, 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 § 1 1 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 264/99
Revoga o art. 20 da Lei n o 13.167, de 20 de janeiro de 1999, que estabelece

norma para concurso püblico promovido pelo Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica revogado o art. 2 0 da Lei no 13.167, de 20 de janeiro de 1999.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 274/99
Corn issão de Redação

0 Projeto de Lei n o 274/99, do Deputado Agostinho da Silveira, que dispae
sobre o Programa de Incentivo ao Atendimento Voluntário, destinado a alunos
corn deficléncia no aprendizado escolar, foi aprovado no 2 1 turno, na forma do
vencido no 10 turno.
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Vern agora o projeto a esta Comissao, 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, opiriamos por se dar a proposição a seguinte redacäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 274/99
Cria o Programa de Incentivo ao Atendirnento Voluntário pare atunos corn

deficiência no aprendizado escolar.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado, nos estabelecimentos de ensino pibIico estaduat de

nivel fundamental e médio, o Programa de Incentivo ao Atendimento
Voluntário, destinado a alunos que apresentem deficiência no aprendizado
escolar.

Art. 21 - 0 Programa tern por objetivo estimular a cornunidade a prestar
orientaçâo, acompanhamento e suporte aos estudantes que apresentarem,
ao final de cada birnestre, deficiência no aprendizado escolar, detectada pelos
conseihos de classe.

Paragrafo Unico - A orientacão, o acornpanhamento e 0 suporte a que se
refere o "caput" deste artigo poderâo ser prestados, a critérlo do corpo
docente, sob a forma de atendimento individualizado, aulas de reforço e ajuda
nos deveres escolares, entre outras.

Art. 30 - Poderào participar do Prograrna:
I - professores, ativos e inativos;
II - especialistas em educacao, ativos e inativos;
III - pessoas que comprovarem, a direcão da escola, capacitação para o

desempenho da atividade.
Art. 41 - Para a implementacão do Programa, a direção do estabelecimento

de ensino poderá articular-se corn associaçöes comunitárias, centros soclais
e de estudos, bibliotecas e outras entidades.

Art. 50 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias
contados da data de sua publicaçâo.

Art. 61 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão
Art. 71 - Revogam-se as disposicöes em contrãrio.
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 405/99
Comissão de Redaçào

0 Projeto de Lei n o 405/99, do Deputado Paulo Piau, que institul a Comenda
da Paz Chico Xavier, foi aprovado em turno ünico, corn as Ernendas n

o
s 1 a 4.
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Vern agora o projeto a esta Comisso, 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.

Esciarecemos que a competência do Comité Permanente para propor a
concessâo da Comenda e deliberar sobre ela já está prevista no art. 4 0, I, do
projeto, motivo pelo qual foi suprimida do "caput" do art. 3 0 do texto aprovado.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N O 405/99
Institui a Comenda da Paz Chico Xavier.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica institu Ida a Cornenda da Paz Chico Xavier.
Art. 2° - A Comenda da Paz Chico Xavier destina-se a homenagear pessoas

fisicas e juridicas que se tenham destacado na promocâo da paz, por meio de
atividades relacionadas corn:

I - o desenvolvimento de pesquisas cientificas e tecnologicas em pro[ do
bem-estar da humanidade;

II - contribuicoes Iiterárias, artisticas e culturais;
III - campanhas pacifistas;
IV - movimentos e manifestos a favor do desarmamento e da defesa do

cidado;
V - trabaihos e projetos que combatam a fome e a miséria e que promovam

a geração de emprego e renda;
VI - politicas e projetos voltados para o desenvolvimento da educação;
VII - acöes e campanhas para o fortalecimento da famIlia;
VIII - contribuiçöes ao desenvolvimento espiritual da humanidade;
IX - acôes para a prornoção da dignidade humana.
Paragrafo inico - A Cornenda da Paz Chico Xavier poderá ser conferida

"post-mortem' e sua entrega, nesse caso, será feita a uma das seguintes
pessoas, nesta ordem: ao cãnjuge supérstite, a descendente, a ascendente
ou a irm5o.

Art. 3° - A Comenda da Paz Chico Xavier será administrada por urn Comitê
Permanente, constituIdo de representantes dos seguintes órgãos e
instituiçães, indicados por seus titulares e nomeados pelo Governador do
Estado:

I - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - - Secretaria de Estado do Trabaiho, da Assisténcia Social, da Criança e

do Adolescente;
III - Secretaria de Estado da Cultura;
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IV - Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais;
V - Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -;
VI - Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos;
VII - Conseiho Estadual de Ciência e Tecnologia - CON ECIT -;
VIII - Conseiho Estadual de Educacão;
IX - Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo;
X - Ordem dos Advogados do Brasil - OAB - Seção Minas Gerais;
XI - Casa da Paz, de Uberaba, ou a instituição que vier a substitui-la.
§ 1 1- 0 Comitê Permanente elegerá anualmente, entre seus membros, 0

Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário Executivo da Cornenda.
§ 20 - 0 Presidente do Comitê representará social e juridicamente a

Comenda.
§ 30 - 0 Prefeito Municipal de Uberaba exercerá a funcão de Presidente de

Honra do Comitê Permanente da Comenda.
Art. 41 - Compete, privativamente, ao Comité Permanente da Comenda da

Paz Chico Xavier:
I - propor, em caráter sigiloso, a concessão da Comenda e deliberar sobre

ela;
II - velar pelo prestIgio da Comenda e pela fiel execucão da lei e do

regulamento a ela pertinentes;
III - propor medidas que se tornem necessárias ou indispensáveis ao born

desempenho de suas funçôes;
IV - administrar a Comenda no que se refere a seus objetivos;
V - elaborar o seu regimento interno;
VI - suspender ou cancelar o direito de uso da Comenda, em razäo de ato

incompatIvel corn a sua dignidade, por deliberaçâo da maioria de seus
membros.

§ 1 0 - Para a concessào da Comenda da Paz Chico Xavier, o Comitê
Permanente deliberará por rnaioria absoluta de seus membros.

§ 21 - A relação dos agraciados será publicada por ato do Governador do
Estado.

Art. 5° - A Cornenda da Paz Chico Xavier será concedida anualrnente, em
Uberaba, em cerimônia a se realizar no dia 2 de marco, durante as
comemoraçöes do aniversário da cidade.

§ 1 1 - Os agraciados receberâo, das mãos do Governador do Estado,
diploma e medalha, na forma do cerimonial estabelecido pelo Cornitê
Permanente.

§ 2° - Os diplomas terão as assinaturas do:
- Governador do Estado;

rA
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II - Presidente de Honra do Comité;
III - Presidente do Comité;
IV - Vice-Presidente do Comité;
V - Secretárjo Executivo do Comitê.
§ 3° - A concesso da Comenda em data diferente da estabelecida no

"caput" deste artigo so poderá ser feita por motivo de força major, a juizo do
Corn itê Permanente.

Art. 60 - 0 Comité Permanente manterá Iivro de registro, no qual serão
inscritos, por ordem cronolOgica, os nomes dos agraciados corn a Comenda,
sua identificação e suas realizaçaes.

Art. 7° - 0 Poder Executivo regulamentara esta lei no prazo de noventa
dias.

Parágrafo Onico - 0 decreto regulamentador desta lei definirá
especificaçoes da medalha e do diploma, bern como as condiçoes e
particularidades de sua concessào.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 9° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI No 526/99
Corn issäo de Redaço

0 Projeto de Lei no 526/99, do Deputado Anderson Adauto, que declara de
utilidade pibIica a Associaçâo de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE -
de Irai de Minas, corn sede nesse municIpio, foi aprovado em turno Unico,
sem ernenda.

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 § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 526/99
Declara de utilidade piblica a Associaçâo de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Iral de Minas, corn sede nesse municIpio.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçäo de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Iral de Minas, corn sede nesse municIpio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1999.
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Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJ ETO DE LEI No 527/99
Corn issão de Redacao

O Projeto de Lei n o 527/99, do Deputado Marcelo Gonçalves, que declara
de utilidade pOblica a Associaçäo de Desenvolvimento Arles e OfIcios - ADAO
-, corn sede no Municipio de Matozinhos, foi aprovado em turno ünico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
egislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 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.

PROJ ETO DE LEI N o 527/99
Declara de utilidade pUblica a Associacäo de Desenvolvimento Artes e

Oficios - ADAO -, corn sede no Municipio de Matozinhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade ptblica a Associacao de

Desenvolvimento Artes e Oficios - ADAO -, corn sede no MunicIpio de
Matozinhos.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissães, 11 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Marco Regis.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 535/99
Corn issäo de Redaçâo

O Projeto de Lei n o 535/99, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
utilidade pOblica a Loja Maçanica Flor de Acácia, corn sede no Municiplo de
Ataléia, foi aprovado em turno Onico, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissào, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a rnatéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinarnos por se dar proposicão a seguinte redacâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 535/99
Declara de utilidade pblica a Loja MaçOnica Flor de Acácia, corn sede no

Municipio de Ataléia.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja Maçônica Flor de Acácia,

corn sede no Municipio de Ataléia.
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Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 11 de novenibro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 542/99
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n o 542/99, do Deputado Anderson Adauto, que declara de
utilidade püblica a entidade Casa do Caminho Confrade Alberto Vieira, corn
sede no Municipio de Sacramento, foi aprovado em turno Onico, 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 proposiçâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 542/99
Declara de utilidade pUblica a entidade Casa do Caminho Confrade Alberto

Vieira, corn sede no Municipio de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Casa do Caminho

Confrade Alberto Vieira, corn sede no MunicIpio de Sacramento.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 11 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.
PARECER SOBRE 0 SUBSTITUTIVO N o 2 E AS EMENDAS N OS 2 A 5 AO

PROJ ETO DE LEI N O 448/99
Comissão de Administração PUblica

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em epIgrafe tern por

finalidade revogar a Lei no 12.459, de 13/1/97, e a Lei n o 12.763, de 14/1/98.
Durante a discussão do projeto em Plenário, no 1 0 turno, foram

apresentados o Substitutivo n o 2, do Deputado Sebastião Navarro Vieira e
outros, a Emenda n o 2, do Deputado Rogerio Correia, a Emenda no 3, do
Deputado Antonio Carlos Andrada, a Emenda no 4, do Deputado Doutor
Viana, e a Emenda n o 5, do Deputado Fábio Avelar, sobre os quais esta
Corn issão passa a emitir seu parecer.

Fundamentaçao
0 projeto de lei em epigrafe tern por objetivo revogar as Leis n o 12.459, de

1997, e no 12.763, de 1998, sob o argurnento de que essas normas legais são
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discriminatórias e injustas, já que privilegiam os diretores de estabelecirnentos
estaduais de ensino exonerados do cargo em comissão, concedendo-Ihes o
direito de receber a rernuneração desse cargo, desde que o tenham ocupado
por dois perlodos, ou menos, na hipótese de ocorréncia de municipalização e
de integracão de escola estadual.

ApOs cuidadoso estudo das proposicOes em exarne, verificamos que são
todas convergentes no sentido de preservar direitos adquiridos ou em fase
final de aquisição pelos atuais ocupantes do cargo em comissão de diretor de
estabelecimento estadual de ensino ou pelos que ja o ocupararn. Destaque-
se, por oportuno, que tanto o Substitutivo n o 2 quanto as Ernendas n

o
s 2 a 5

são anteriores ao Substitutivo n o i, apresentado por esta Cornissão, em
29/9/99, no seu parecer para o 1° turno, o qua[ inclul, de forma concisa e mais
abrangente, as diferentes propostas contidas nas emendas e no substitutivo
em análise.

Faz-se necessário aprimorar a nossa proposta anterior para compatibilizar o
conteüdo do projeto original corn o sentimento geral dos ilustres pares desta
Casa de salvaguardar direitos adquiridos e fazer justiça aos servidores
alcançados pelo projeto em referência, advindos das mais diversas regiOes de
Minas Gerais, que merecem a retribuição adequada pelos relevantes servicos
que, por escoiha direta das comunidades escolares a que servem, prestaram
ao longo dos anos, como diretores de estabelecimento estadual de ensino.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Substitutivo n o 2 e das

Emendas n
o
s 2 a 5, e pela aprovação do Substitutivo n o 3, que a seguir

apresentamos.
SUBSTITUTIVO N O 3

Revoga a Lei no 12.459, de 13 de janeiro de 1997, que dispOe sobre a
continuidade de percepção da remuneração do cargo de provimento em
comissão nas condicOes que menciona, e a Lei no 12.763, de 14 de janeiro de
1998, que altera o art. 10 da Lei n o 12.459, de 13 de janeiro de 1997.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Ficam revogadas a Lei n o 12.459, de 13 de janeiro de 1997, e a Lei

no 12.763, de 14 de janeiro de 1998.
Parágrafo Unico - Ao servidor que, ate a data de publicacão desta lei, tenha

exercido ou esteja exercendo cargo em comissão de diretor de
estabelecimento estadual de ensino nos termos das leis referidas no "caput"
deste artigo, fica assegurada a continuidade da percepcão dos vencimentos,
gratificaçOes e demais vantagens inerentes ao cargo, na seguinte proporção:

- valor integral, em caso de exercIcio do cargo por dois periodos

hw-
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completos, concluldos ou a serem concluIdos no prazo a eles estipulado;

II - valor correspondente a 1/6 (urn sexto) da diferença entre o vencimento
do cargo em comissâo e a do cargo efetivo ocupado, por ano ou fraçao igual
ou superior a seis meses de efetivo exercicio, que será somado ao
vencimento do cargo efetivo, a titulo de vantagem pecuniária.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3° - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissães, 24 de novembro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Agostinho Patris, relator - Sargento

Rodrigues - Doutor Viana - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 7,8 E 9, APRESENTADAS NO 10

TURNO, AO PROJ ETO DE LEI N o 228/99
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizaçao

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

análise determina que as areas urbanas ociosas do Estado possam ser
ocupadas para a cultivo de hortas comunitárias.

0 projeto recebeu da Constituicâo e Justiça parecer pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade corn a Emenda n 1 1, que apresentou. A
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizaçâo opinou pela aprovaçào
da matéria corn as Emendas n

o
s 2 a 5, que apresentou. A seguir, a Comissâo

de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do projeto
corn a Emenda no 6, por ela apresentada.

Foi, entâo, a proposicão ao Plenário, onde recebeu as Emendas n o
s 7, 8 e

9, retornando a esta Comissão, que deverá emitir parecer sobre elas.
Fundarnentaçao

Visa a proposição a ceder a terceiros, por prazo determinado, areas
urbanas ociosas do domInio do Estado, para servirem de cultivo de hortas
comunitárias. Todavia, para que os interessados possam usufruir desse
benefIcio deverão preencher uma série de requisitos, entre as quais a de que
a terreno seja explorado par, no mInimo, cinco familias, sendo a uso
destinado, prioritariamente, ao abastecimento doméstico.

Vale também salientar que a transferéncia da posse a terceiro constituirá,
para a Estado, uma espécie de garantia contra as invasöes dos terrenos
abandonados, uma vez que as administradores certamente passarâo a cuidar
do bern como se fossem donos.

Visando ao aprimoramento do projeta, foram apresentadas, em Plenário, as
Emendas no 7, 8 e 9, que passamos a analisar.

A Emenda no 7, ao dar nova redaçâo ao art. 3 1 , pretende descentralizar
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algumas acães para os municipios de modo a facilitar a execução das
medidas propostas. Par conveniente, somos por sua aprovaçâo.

A Emenda n o 8 dispöe inadequadarnente que a lei entrará em vigor na data
de sua regulamentacào. Ora, o Poder Executivo so poderá regulamentá-la de
fato apôs a sua entrada em vigor. Por isso, apresentamos a Ernenda no 8 a
Subemenda no 1, estabelecendo prazo para a regulamentacào da lei.

Já a Ernenda no 9, considerando que as areas terão urn tamanho padrão e
que seria impossIvel sua ocupaçao par cinco familias, reduz a nümero
máximo de famIlias para dais. A medida é rneritOria, razão pela qual somos
por sua aprovação.

Conclusão
Diante do exposta, somos pela aprovaçãa das Ernendas n

o
s 7 e 9,

apresentadas em Plenário, e pela aprovação da Subemenda no 1 a Emenda
no 8, a seguir redigida.

SUBEMENDA N o 1 A EMENDA No 8
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Esta lei será regularnentada no prazo de noventa dias contados de

sua publicaçáo.".
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Ambrosia Pinto, Presidente - AIlton Vilela, relator - Antonio Genaro - José

Henrique.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 5 A 21 AO PROJETO DE LEI NO

410/99
(Nova Redacão, nos Termos do Art. 138, § 10, do Regimenta Interno)

Comissão de Transporte, Comunicacão e Obras Püblicas
Relatório

O Projeto de Lei no 410/99, do Governadar do Estado, objetiva criar a
Fundo Estadual de Desenvolvirnento de Transpartes - FUNTRANS.

0 projeto foi encaminhado a Cornissão de Constituição e Justica, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn as
Emendas n

o
s I a 3, que apresentou.

A Comissão de Transporte, Comunicacão e Obras Püblicas opinau par sua
apravaçao cam as Emendas n

o
s 1 a 3 e a Emenda n o 4, que apresentou.

Na fase de discussào no 10 turno, foram apresentadas, em Plenária, as
Emendas n

os 5 a 21, que vêrn a esta Comissâo para receber parecer.
Cumpre-nos, assim, opinar sabre a matéria.

Fu ndamentação
A Emenda no 5 propöe que se modifique a redacão do § 1° do art. 3°,

estabelecendo que as recursas do Fundo paderão ser utilizadas pela Orgâc
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gestor para pagamento de contrapartida decorrente de operaçöes de crédito
internas ou externas que vierem a ser contraidas pelo Estado, para
investimentos em transporte, par meio do DER-MG.

A emenda visa a resguardar as recursos do Fundo, evitando, dessa forma,
sua transferência ao Tesouro Estadual, por isso a acatamos.

A Emenda n o 6 visa a supressão do inciso XVI do art. 30, porque a Lei no
11.403, de 21/1/94, em seu art. 10, incisos V, VI e XI, já estabelece a
destinaçáo da receita, inclusive o limite de 50%, para investimento em
conservaçâo rodoviária. Sendo assim, a ernenda será acatada, visto que a
manutençäo de tat inciso caracteriza uma repetiçào inócua de comandos em
vigor.

A Emenda n° 7 visa acrescentar ao art. 70 as incisos VII e VIII, indicando urn
representante da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros
de Minas Gerais - FETRAM - e urn representante da Federação das
Empresas de Transportes de Carga de Minas Gerais - FETCEMG - coma
integrantes do grupo coordenador do FUNTRANS.

Embora tais segmentas da sociedade atuem diretamente na area,
entendemos não ser salutar sua participaçäo, já que não representam a
tatalidade da categoria, padendo tender para a satisfaçáo de urn grupo em
detrimento da rnaioria dos interessados.

As Emendas n°s 8 e 14 pretendem acrescentar ao art. 70 da proposiçao urn
representante da Associacâo Mineira de Municipios - AMM - e urn da PMMG.

Embora haja interesse dos municipios na questao em foco, a sistema
federalista em vigor abre a competéncia concorrente na questao dos
transportes, dando ao Estado a funcâo primordial de legislar de acordo corn
as necessidades regionais. Dessa forma, as interesses municipais
representados pela AMM devern organizar-se de acordo corn seus critérios
de interesse local.

Quanta a Policia Militar, suas atribuiçöes estão previstas legalmente, não
cabendo acrescentar a elas mais urna, principalmente a praposta pela
emenda, que refoge a especialidade da sua rnissão. Portanto, rejeitamos as
Emendas n°s 8 e 14.

As Emendas n°s 9 e 10 pretendern combater as desigualdades regionais,
em termos de investimentos, existentes nos vales do Jequitinhonha e do
Mucuri e no Norte de Minas, ao fixar urn percentual obrigatOrio de
investimentos nessas regiöes.

Os estudos de desenvolvimento das regiöes subdesenvolvidas se fazem
sob a Otica de principios adequados a cada caso. Portanto, seria precipitado
pretender inserir urn instrurnento, ignorando as demandas das dernais
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regiôes, razão pela qual rejeitamas as Emendas n°s 9 e 10.

A Emenda n° 11 visa acrescentar ao art. 2 0 a inciso VIII, que objetiva
priorizar a pavirnentação de acesso as sedes dos municIpios que ainda näo
tenham ligação asfáltica corn as malhas rodoviárias estadual e federal.
Concordarnos corn a proposta, mas sugerirnos substituir a expressão
priorizar" por "dar preferéncia".

A Ernenda n° 12, que acrescenta ao inciso I do art. 2 0 a expressão
"eliminaçâo de desequiRbrios regionais", será acolhida, uma vez que
cornplementa o dispositivo em apreço, aprimorando a conjunto de intençöes
contidas na proposição.

A Ernenda n° 13 estabelece que a Presidente do grupo coordenador será
eleito entre seus mernbros e que as decisöes desse grupo sá serâo tornadas
pela maioria dos seus rnernbras.

Rejeitamos a prirneira rnodificaçào proposta, tendo em vista que, entre
todos as integrantes do grupo coordenador, a que meihor apresenta
condiçães para presidir as trabalhos a serern realizados é a representante do
DER-MG. Quanta a segunda modificacãa, entendemos que as decisães
sabre cada assunto obedecerãa a uma dinârnica prOpria, especIfica para
cada caso, näo estando, partanto, condicionadas a regra fixa. Par isso,
rejeitamos a Ernenda n° 13.

A Emenda n° 15 acrescenta ao art. 2 0 do projeto a inciso VIII, que objetiva
destinar recursos necessários ao reaparelharnento do Orgäa policial
encarregado da fiscalização e do controle do trârisito radaviário e da
prestaçâa de socarro em caso de acidentes. A nosso ver, a objetivo da
emenda já esta devidamente contemplado pelas incisos III e IV do art. 20.

A Emenda no 16 altera a redaçào do incisa XVIII do art. 30 da proposição,
corn o abjetivo de garantir que as recursos financeiros provindos dos
prograrnas de concessãa de transparte coletivo, arrecadados par rneio de
cobrança de taxa de expediente relativa aos serviços relacionados, sejam
aplicados no Fundo. Consideramos procedente a alteraçao propasta.

A Emenda n° 17 acrescenta ao projeta artigo que estabelece que as
recursas do FUNTRANS deveräo ser pragrarnadas nos orçamentos do
Estado, devendo cada obra ou serviço corresponder a urn projeta
orçarnentário.

Rejeitamos a emenda par entendermos que ela é inôcua, vista que as
prograrnaçöes de todas as atividades relativas a abras e serviços rodoviários
a cargo do FUNTRANS canstarão obrigatoriamente no orçamento do Estado,
par exigéncia do art. 19 da Lei n o 13.272, de 29/7/99 (LDO).

A Ernenda n° 18 estabelece que a remuneração do agente financeiro não
SD
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poderá fixar-se em valor superior a 3% de cada operação realizada, para
cada fonte de recursos nela utilizada.

A Emenda n° 18 não apresenta sua fOrmula de alteraçáo, mas, pelo
contexto, percebernos que se pretende dar nova redaçao a Emenda n o 2.
Esta, por sua vez, atende a determinaçao da Lei Complementar n° 27, de
1993. Por entender que a Ernenda n° 2 deve ser aprovada, opinamos pela
rejeição da Emenda n o 18.

A Emenda no 19 acrescenta a proposçao artigo que veda a inclusão nos
orcarnentos do FUNTRANS de previsäo de obras ou serviços corn valores
simbólicos ou irrisórios.

Essa emenda, a nosso ver, é procedente, pois a inclusão de valores
simbOhcos ou irrisórios na lei orçamentária, constituindo as famosas "janelas
orçamentárias", tern-se tornado regra geral. Essa praxe, no fundo, distorce a
lei orcamentária.

A Emenda no 20 tern por objeto impedir que se abram créditos
suplernentares as dotaçOes orçamentárias do Fundo sern lei especIfica para
tal. Opinamos por sua rejeiçâo, por entendermos que o Fundo, sendo urna
unidade orçamentária, deve ter o mesmo tratarnento que as dernais. Se na lei
orçamentária constar autorização para abertura de créditos suplementares ao
orçamento como urn todo, não vislurnbramos motivos para excluir o
FUNTRANS.

A Emenda n o 21 propöe que o FUNTRANS privilegie as obras e serviços já
iniciados ou licitados, antes da programaçâo de outros.

A emenda, a nosso ver, deve ser rejeitada, pois a prática de se iniciarern
obras ou servicos antes da conclusâo de outros já está devidamente
disciplinada no art. 13, incisos I e II, da Lei n o 13.272, de 29/7/99 (LIDO).

Durante a fase de discussão, foram apresentadas propostas de emenda
pelos Deputados Dinis Pinheiro e Wanderley Avila, as quais, aprovadas peia
Cornissão e acatadas pela relatoria, receberam Os nürneros 22 e 23 e são
transcritas ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas n°s 5, 6, 11,

12, 16 e 19; pela apresentação da Subemenda n° 1 a Emenda n° 11 e das
Emendas n°s 22 e 23; e pela rejeiçao das Ernendas n°s 7 a 10, 13 a 15, 17,
18, 20e21.

SUBEMENDAN° 1 AEMENDAN O 11
Substitua-se a expressão "priorizar a" pela expressão "dar preferéncia a".

EMENDAN°22
"Acresçam-se ao § 1 0 do art. 81 da Lei n o 11.403, de 1994, os incisos VII e
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VIII, corn a seguinte redaçào:

"Art. 80 - .......................................................
§ 1°- .............................................................
VII - 2 (dois) representantes da Associacao das Empresas de Transportes

de Passageiros de Minas Gerais - ATEPAS -, indicados pelo seu Presidente;
VIII - 2 (dois) representantes da Assernbléia Legislativa, indicados pela

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Püblicas.".
EMENDA N O 23

Acresceritern-se ao art. 2 0 os seguintes inciso IX e parágrafo Unico:
"Art. 20 - ......................
IX - apresentar, anualmente, o piano de obras para aprovacão da

Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Parágrafo Unico - 0 pIano de obras será remetido ate o dia 30 de outubro

de cada ano, corn o prazo para sua aprovação fixado em ate 15 de
dezembro.".

Sala das Cornissöes, 24 de novembro de 1999.
Alvaro Antãnio, Presidente - Bilac Pinto, relator - Dinis Pinheiro - Arlen

Santiago - Wanderley Avila.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 6 A 9 AO PROJETO DE LEI No

583/99
Comissão de Adrninistracão Püblica

RelatOrio
0 projeto de lei em epigrafe, do Governador do Estado, foi encaminhado a

esta Casa Legislativa por meio da Mensagem n° 90/99, corn o objetivo de
suprimir incisos e dar nova redação a dispositivos da Lei n° 12.278, de
29/7/96.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justica emitlu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da rnatéria corn as
Ernendas n°s 1 a 5, oportunamente apresentadas.

No mérito, a Cornissão de Administração PUblica emitiu parecer pela
aprovaçäo da proposição corn as Emendas n°s 1, 2, 3 e 5 e corn a Emenda n°
4 na forma da Subemenda no 1, que apresentou.

Por seu turno, a Comissâo de Fiscalização Financeira e Orçamentária
opinou pela aprovação da rnatéria corn as Emendas n°s 1, 2 e 3, pela rejeicão
das Emendas n°s 4 e 5 e da Subernenda n° 1 a Ernenda n o 4.

Incluldo na ordern do dia para discussão e votacão em Plenário no 1 0 turno,
O projeto recebeu as Emendas n°s 6 a 9, que foram encarninhadas a esta
Comissão para receber parecer, nos termos do art.188, § 2°, do Regirnento
Iriterno.
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Fundamentacäo

A Emenda no 6 visa a restituiçao da contribuicao previdenciária recolhida
pelos servidores inativos, civis e militares da administracâo direta e das
autarquias e fundacaes do Poder Executivo e pelos servidores, Auditores e
Conselheiros inativos do Tribunal de Contas do Estado, em razâo da lei que
se modifica, no prazo de 90 dias contados a partir da publicação da futura lei.
Tal proposta ja foi apresentada pela Comissão de Constituiçâo e Justica, por
meio da Emenda n o 4, de forma mais abrangente, uma vez que contemplou
todos Os servidores püblicos inativos dos Poderes do Estado, do Ministério
PUblico e Tribunal de Contas.

Por outro lado, as Emendas n°s 7 e 8 abordam, respectivamente, matérias
já tratadas pelas Emendas n

o
s I e 2, também apresentadas pela Comissäo

de Constituiçäo e Justica, e que alteram a legislag5o pertinente, no tocante
aos servidores e membros do Ministério Püblico e do Poder Judiciário, a fim
de estender a eles o disposto na proposição.

Em face do exposto, consideramos as Emendas n°s 6 a 8 prejudicadas.
Já a Emenda n o 9 objetiva assegurar aos pensionistas a devolução dos

valores cobrados dos servidores inativos.
Embora tal proposta seja justa e oportuna, a emenda em exame é

semelhante a Emenda n o 4, uma vez que esta também trata da devolucão das
parcelas correspondentes a contribuiçao previdenciária recolhida pelos
servidores inativos nela mencionados, e conforme já ressaltamos, de forma
mais abrangente. Por esse motivo, consideramos prejudicada a Emenda no 9,
cujo conteUdo fará parte da Subemenda no 2 a Emenda n o 4, ao final
apresentada.

Conclusâo
Ficam prejudicadas as Emendas n

o
s 6, 7, 8 e 9, e apresentamos a seguinte

Subemenda no 2 a Emenda no 4.
SUBEMENDA N O 2 A EMENDA N O 4

Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - As parcelas correspondentes a contribuiçâo previdenciária

recoihida pelos servidores pUblicos inativos e pelos demais agentes püblicos
inativos dos Poderes do Estado, do Ministério PUblico e do Tribunal de Contas
a que se referem as normas atteradas nesta lei Ihes serão integralmente
devolvidas, corrigidas pela variação do Indice Geral de Preços -
Disponibilidade Interna - IGP-Dl -, divulgado pela Fundação Getülio Vargas;
no prazo correspondente àquele em que ocorreu a contribuicao.

Paragrafo iinico - 0 disposto neste artigo se aptica aos pensionistas e aos
herdeiros legais dos servidores inativos mencionados no "caput" deste
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 1999

ATAS

ATA DA 97 8 REUNIAO ORDINARIA, EM 24/11/99
Presidência dos Deputados Anderson Adauto, José Braga e Marcelo

Gonçalves
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: 1' Fase (Expediente): Ata -

2a Fase (Grande Expediente): Apresentacâo de Proposiçoes: Projetos de Lei
n°s 697 e 698/99 - Requerimentos n

o
s 935 a 940/99 - Requerimentos dos

Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Sebastiào Navarro Vieira e Antonio
Carlos Andrada, Carlos Pirnenta (3), Antonio Carlos Andrada e Edson
Rezende - Proposição Não Recebida: Requerimento do Deputado Adelmo
Carneiro Leo - Comunicaçaes: ComunicacOes da Comissäo do Trabalho e
dos Deputados Eduardo Brandão, Marcelo Goncalves (2), Marco Regis,
Rêmolo Aloise, José Milton, Agostinho Silveira, Sebastiâo Navarro Vieira e
Luiz Fernando Faria - ComunicaçOes Náo Recebidas: Comunicaçöes dos
Deputados Arlen Santiago e AntOnio Julio - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Ronaldo Canabrava, Dalmo Ribeiro Silva, Marcelo Goncalves e
Márcio Cunha - QuestOes de ordem - 21 Parte (Ordem do Dia): 1a Fase:
Abertura de lnscriçOes - Palavras do Sr. Presidente - Decisão da Presidência
- Leitura de ComunicaçOes - Designação de ComissOes: CPI do Narcotráfico
e Comissâo Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a
Constituicao n o 27/99 - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos
Deputados AntOnio Carlos Andrada, Carlos Pimenta (3), Jorge Eduardo de
Oliveira, Sebastião Navarro Vieira e AntOnio Carlos Andrada e Edson
Rezende; deferimento - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Inexisténcia de
"quorum" para a votaçâo das propostas de emenda a Constituição - 3a Parte:
Leitura de Comunicaçoes - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Dilzon Melo - Adelino de

Carvaiho - Adelmo Carneiro Leâo - Agostinho PatrOs - Ailton Vileta - Alberto
Bejani - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Amilcar
Martins - AntOnio Andrade - Antonio Carlos Andrada - Antonio Genaro -
Antonio Julio - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais -
Carlos Pimenta - Chico Rafael - Cristiano Canêdo - Dalmo Ribeiro Silva -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson
Rezende - Eduardo Daladier - Elaine Matozinhos - Elbe Brandão - Elmo Braz -

1611
Fábio Avelar - Hely TarqüInio - Ivo José - Joäo Batista de Oliveira - Joâo Leite
- Joäo Paulo - Joäo Pinto Ribeiro - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique
- José Milton - Luiz Menezes - Luiz Tadeu Leite - Marcelo Gonçalves - Márcio
Cunha - Márcio Kangussu - Marco Regis - Maria José Haueisen - Maria Olivia
- Maria Tereza Lara - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Pastor
George - Rémolo Aloise - Rogério Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento
Rodrigues - Sebastiäo Costa - Sebastiâo Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertu ra
O Sr. Presidente (Deputado Marcelo Goncalves) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

1  Parte
l a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Marco Regis, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata

da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçOes.
2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de ProposiçOes

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - Não havendo correspondéncia a
ser licla, a Mesa passa a receber proposiçOes e a conceder a palavra aos
oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, säo encaminhadas a Mesa as seguintes proposicOes:
PROJ ETO DE LEI N o 697/99

Declara de utilidade pOblica a Associacão dos Moradores do Bairro Taguá,
corn sede no MunicIpio de Ouro Fino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão dos Moradores do

Bairro Taguá, corn sede no Municipio de Ouro Fino.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 9 de novembro de 1999.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificaçâo: A Associação dos Moradores do Bairro Taguá, fundada em

7/1/92, corn sede no MunicIpio de Ouro Fino, é sociedade civil de carâter
filantrOpico e sem fins lucrativos. Tern como objetivo precipuo coordenar a
atuaçao dos moradores no que se refere as questOes socials, econOmicas e
educacionais, bern como os trabalhos de assistência e de formacão do
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espirito comunitário.

Ademais, a referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei
para a declaraçao de sua utilidade püblica, pelo que faz jus ao titulo proposto.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justica, para exame preUminar,
e do Trabalho, para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 698/99
Declara de utilidade püblica o Consel ho de Desenvolvimento Comunitário

do Distrito de Ubari - CODEUBA -, corn sede no Municipio de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utiUdade pUblica o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário do Distrito de Ubari - CODEUBA -, corn sede no MunicIpio de
Ubá.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, 18 de novembro de 1999.
Antonio Carlos Andrada
Justificaçao: 0 Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito de

Ubari - CODEUBA -, fundado em 27/7/79, corn sede em Ubá, é uma
sociedade civil de caráter assistencial, beneficente e filantropico, sem fins
lucrativos, que tern por finalidade trabaihar em favor da populacâo local,
visando a melhoria das condiçOes sócio-econOmicas da comunidade em que
se acha integrada, e promover, ainda, programas que objetivem a proteçâo a
saUde da famIlia, da maternidade, da infància e da velhice, o incentivo a
cultura e aos esportes, o cornbate a fome e a pobreza e a reabilitação de
pessoas portadoras de deficiência, entre outros.

A entidade, cuja diretoria e composta de pessoas reconhecidamente
idôneas e não remuneradas pelo exercIcio de suas funcOes, está registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social, do Ministério da Previdência e
Assisténcia Social. Vern funcionando regularrnente ha mais de 20 anos, já
tendo, inclusive, recebido o reconhecimento de utilidade ptiblica no ãmbito
municipal, por meio da Lei Municipal n° 2.782, de 16/12197, de Ubá.

Pelas razOes aduzidas e considerando que o CODEUBA, conforme
documentaçao apresentada, preenche todos os requisitos legais para
obtençao do tItulo de utilidade püblica, contamos corn o apoio dos nobres
pares nesta Casa para aprovaçâo do presente projeto.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento lnterno.
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REQUERIMENTOS

NO 935/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitando seja consignado
nos anais da Casa voto de congratulaçOes corn a Presidente da Câmara
Municipal de Sete Lagoas, pelo 1321 aniversário de emancipação poiltica
desse municIpio. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

NO 936/99, da Comissäo Especial do Fundo SOMMA, solicitando sejam
pedidas ao Presidente da COPASA-MG cOpias dos convênios desse Orgão
relativos ao Fundo SOMMA. (- A Mesa da Assembléla.)

N O 937/99, da Comissão de Educação, solicitando seja formulado apelo a
Secretária Municipal de Educação de Belo Horizonte para que sejam tomadas
providências relativas a possibilidade de recusa da renovação da matrIcula de
a!unos carentes da Escola Municipal Arthur Versiani Velloso, pelo não
pagamento de taxa. (- A Comissão de Educacão.)

NO 938/99, do Deputado Márcio Kangussu, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacOes corn o jornal "0 Tempo", por seu
terceiro aniversário de circulacão diana.

NO 939/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacöes corn o jornal "Hoje em Dia", pelo
aniversário de 11 anos do seu caderno de turisrno, e corn o editor Hélio
Fraga, por seus 40 anos de jornalisrno. (- Distribuidos a Comissão de
Transporte.)

N O 940/99, do Deputado Márcio Cunha, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulacOes corn o jornalista Carlos Felipe, pelo
lançarnento de livros de sua autoria. (- A Cornissão de Educacão.)

- São também encarninhados a Mesa requerimentos dos Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Sebastião Navarro Vieira e AntOnio Carlos Andrada,
Carlos Pirnenta (3), AntOnio Carlos Andrada e Edson Rezende.

Proposição Não Recebida
- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso III do art. 173 do

Regimento Interno, a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

Do Deputado Adelrno Carneiro Leão, solicitando que 0 Projeto de Lei n'
403/99 seja também distribuldo a Comissão de Meio Ambiente. (- tdêntica
proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Paulo Piau.)

ComunicaçOes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes da Comissão dc

Trabaiho e dos Deputados Eduardo Brandão, Marcelo Gonçalves (2), Marcc
Regis, Rêrnolo Aloise, José Milton, Agostinho Silveira, Sebastião Navarrc
Vieira e Luiz Fernando Faria.
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Comunicaçöes Näo Recebidas

- A Mesa deixa de receber, nos termos do inciso Ill do art. 173 do
Regimento Interno, as seguintes comunicaçôes:

coMuNlcAçOEs
Do Deputado Arlen Santiago, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Sergio R. Pinheiro, ocorrido em 22/11/99, nesta Capital. (- ldêntica proposiçao
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Eduardo Brandào.)

Do Deputado AntOnio Julio, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
Sergio ft Pinheiro, ocorrido em 22/11/99, nesta Capital. (- ldêntica proposicão
foi apresentada anteriormente pelo Deputado Eduardo Brandão.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ronaldo Canabrava.
• Deputado Ronaldo Canabrava* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pUblico presente e prezados funcionários, dois assuntos trazem-
me a esta tribuna. Primeiramente, a minha cidade, Sete Lagoas, que é 0 meu
colégio eleitoral, completa hoje 132 anos de emancipação politica. Não
poderia deixar de trazer o nosso abraco, afeto e carinho a gente amiga,
ordeira e simpática, da cidade de Sete Lagoas.

Fizemos, também, uma nota a imprensa a respeito do Centro de lntegração
da Adolescéncia Monsenhor Messias, de Sete Lagoas, que foi palco de uma
rebeliào ocorrida na semana passada. Infelizmente, não estava na cidade.
Hoje, sinto-me na obrigação de dar essa resposta e de parabenizar o meu
companheiro do PMDB, Luiz Tadeu Leite, ex-Secretário da Segurança, que
tudo fez por esse centro de integração. lnfelizmente, sabemos que o
problema vern da estrutura do Brasil. E uma heranca. Quando era
Governador o Sr. Eduardo Azeredo, em 1996, houve urna grande rebelião
nessa instituiçáo. Temos a consciência dos nossos peddos e de tudo o que
fizernos em pro! do Centro de Integraçao da Adolescéncia, que teve a
aquiescéncia do Sr. Governador e do nosso ex-Secretário, Luiz Tadeu Leite.
Sete Lagoas ja é urn palco de obras da referida instituição. Gostaria de ler a
nota que fizemos a imprensa. (- Lê:)

"0 Deputado Ronaldo Canabrava lamenta a morte do menor Glaysson
Junior Bras Silva, ocorrida nas dependências do Centro de lntegraçäo do
Adolescente, em Sete Lagoas. Informa estar acompanhando, corn a maior
atencào e interesse, a execuçao das medidas já anunciadas pelo Governo.

Atento ao quadro em que se insere o atendimento ao menor infrator - e 0
que se verificou em Minas Gerais é o reflexo de uma situaçäo nacional -,
alinhei-me corn o Governo do Estado em busca de uma rápida e eficaz
solução para o problema que constrange a todos Os mineiros.

1615
Informamos ainda que, desde as primeiros dias de mandato,

encaminhamos pleitos e, pessoalmente, solicitamos providências
administrativas e recursos financeiros que viabilizassem o meihor
desempenho do CIA em suas atividades tao necessárias. Sempre bern
recebidos pelo então Secretário de Estado da Justice, esses pedidos estavam
sendo analisados e, alguns, atendidos.

Cabe ainda ao Deputado comentar que, de fato, indicou candidatos para a
preenchimento de vagas abertas no CIA em decorrência do vencimento de
contratos temporários que, legalmente, nâo poderiam ser renovados. E o fez -
corno contirivará fazendo - na tentativa de atender a, pelo menos, parte das
centenas de pedidos que recebe todos os meses, decorrentes da crise de
emprego que afeta Sete Lagoas e Minas Gerais.

Todos os indicados, portadores de curriculos que comprovam capacitação
para o cargo pretendido, foram submetidos a análise, para seleçâo, pelos
setores próprios da Secretaria de Estado da Justica. E os nomeados
cumpriram, posteriormente, as exigéncias legais e as rotinas de treinarnento
necessárias ao seu exercIcio profissional.

Confirma o Deputado haver indicado, também, uma pessoa de sua
confianca para o preenchimento de vaga na area administrative do CIA, tendo
sido tal indicacão confirmada pelo então Secretário de Estado da Justica.
Trata-se de cargo de confiança, cujo titular pode ser dernitido a qualquer
momento.

Lamentamos que órgãos da imprensa de Sete Lagoas, a servico de
pessoas facilmente identificáveis, estejam querendo dar contornos politicos
aos fatos ocorridos no CIA, confundindo, deliberadarnente, 0 que é funçäo
legislativa e atribu icOes executivas.

Como representante de Sete Lagoas na Assembléia Legislativa, consciente
de nossas responsabilidades, não nos deixaremos envolver por atos menores
de interesse de grupo. Cumpriremos o nosso papel, como temos feito: em
atencao a cidade, em respeito ao menor, que precisa ser atendido coma
exige a lei e, especialmente, no cumprimento de urn mandato que Ihe foi
outorgado pelo povo Iivre, soberano - e esclarecido - de Sete Lagoas."

Sr. Presidente, temos ainda urn requerimento, que passo a ler.
"0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa., nos termos do art. 103,

III, "a", do Regirnento Interno, seja enviado apelo ao Juizado da Inféncia e da
Juventude, para que sejam internados, no Centro de Integracão do Menor -
CIA - de Sete Lagoas somente os menores infratores do local e dos
municipios vizinhos (Microrregiáo do Alto Rio das Velhas - AMAV). Sala das
ReuniOes, 24 de novembro de 1999. Deputado Ronaldo Canabrava". 0
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requerimento tern por objetivo evitar que "desiguais sejam tratados de forma
igual". Objetiva impedir que menores de alta periculosidade, graduados em
renornadas escolas do crime na Capital, entre elas o narcotráfico, possam
conviver corn menores infratores detidos por fur-to ou outros delitos
"provincianos", os chamados "ladröes de galinha" do interior.

Vale ressaltar o depoimento do menor de 17 anos, pistoleiro do trãfico na
favela Pedreira de Prado Lopes, em Belo Horizonte, que estava internado no
CIA de Sete Lagoas (conforme matéria veiculada no jornal "Estado de Minas"
de 18/11/99, secão 'Opinião"), referindo-se ao seu sentimento de matar
usando urn revolver de calibre 38: "Adoro esta arma. E delicioso matar corn
urn 38. A gente ye o cara se arrebentando no chão, qua ndo toma Os tiros".

Diante disso, acredito não haver argumento capaz de negar que rnenores
que se orguiharn de seus requintes de violência e alegam não querer
reabilitar-se, que se valem da "grande experiência no crime" para intimidar e
aterrorizar Os dernais, que são verdadeiras escolas arnbulantes, venharn a
influenciar outros adolescentes em perfeitas condiçöes de reabilitaçâo.

Isso posto, acredito que se o Centro de lntegraçao do Menor de Sete
Lagoas, bern como os de outras regiöes do Estado fossem utilizados para a
recuperaçao apenas dos meriores das respectivas regiöes, a possibilidade de
reabilitaçao seria maior, tendo em vista que não sofreriam a influência de
outros menores oriundos de pôlos, muitas vezes, bern mais violentos.
Ressalta-se tambérn que, dessa forma, cada qual estaria mais prOximo de
suas tam ilias e sua comunidade.

Pelos motivos expostos, espero poder contar corn o apoio de nossos
ilustres pares para a aprovação desse projeto.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Ronaldo Canabrava,
concordamos corn a necessidade de, naquele CIA, ficarem os adolescentes
da região. A Comissão de Direitos Humanos esteve Ia anteriormente àquela
morte, que lamentamos muito, já que ela poderia ser evitada. Sabernos da
grande preocupação do Governo Estadual, que tern planejado a construção
de CIAs em outras regiães, mas insistimos na necessidade da agilidade da
açào devido a gravidade da situaçâo. Hoje a situação está em processo de
resolucao. Esteve Ia, pessoalmente, o Secretário da Casa Civil, Dr.
Hargreaves, que, na ocasião, deu or-dens para que Ia ficassem apenas 25
adolescentes, corno, certaniente, o senhor tern acornpanhado. Queremos,
neste dia importante, quando torna posse a nova Secretária da Justiça, Dr-a.
Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, manifestar a nossa esperança, que
se deve ao fato não apenas de ela ser rnulher, mas de ser urna mulher
engajada. Corn sua sensibilidade, ela poderá conseguir agilizar as propostas
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de solucao, viabilizando a construção desses centros em todas as regiöes do
Estado. E necessário que haja esse trabalho proficuo ate que os
adolescentes infratores possarn estar subordinados a SETASCAD ou a
Secretaria da Educacão, Orgãos que, de fato, cuidarão de sua educacão - não
direi reeducaçáo, porque muitos não tiveram oportunidade de ter urna
educação efetiva. Assim poderernos, de fato, erradicar definitivamente esse
problema grave do nosso Estado e do nosso Pals. Esse problema existe ha
anos, mas agora está no seu auge.

Existe, em Brasilia, a proposta de reduzir a idade par-a que os adolescentes
assumam a penalidade de urn adulto. Entretanto, somos contra ela, porque,
na verdade, o problema não é a idade, mas sim a falta de estrutura
necessária par-a que o Estatuto da Crianca e do Adolescente seja cumprido,
pois, se houvesse essa estrutura, não haveria necessidade de incrirninar
adolescentes de 14 a 16 anos. Eles já são extremamente penalizados, uma
vez que estão em circunstâncias carcerárias piores que a dos adultos,
quando, na verdade, são vItimas de familias desestruturadas, de adultos
traflcantes, etc.

Quero, mais uma vez, concordar corn sua proposta e dizer que todos temos
que sornar esforcos para que essa situacão, de fato, possa ser resolvida, já
que urn pals que nao prioriza suas crianças jamais poderá ter qualidade de
vida e trazer felicidade para seu povo.

o Deputado Marcelo Gonçalves (em aparte) - Nobre Deputado Ronaldo
Canabrava, como cidadão de Pedro Leopoldo, cidade vizinha de Sete
Lagoas, quero parabenizá-lo por seu pronunciamento e pelos 132 anos de
emancipação de Sete Lagoas. Gostaria de falar urn pouco de sua
personalidade forte. 0 senhor sempre foi urn grande parlamentar e nunca se
omitiu. Somos testemunhas disso e queremos deixar, em nome de nosso
partido, esse apoio a V. Exa. 0 nosso partido, o PDT, sabe que 0 senhor
jarnais se omitirá. Mais uma vez, quero parabenizar Sete Lagoas por seus
132 anos de emancipação.

o Deputado Ronaldo Canabrava - Agradeco o aparte do nobre Deputado
Marcelo Gonçalves. Infelizmente, não dará tempo para que faça o meu
pronunciamento, mas quero deixar urn abraco fraternal de todos os sete-
lagoanos, e o meu, especialmente, as Deputadas e aos Deputados, meus
amigos da Assembléia, pela atenção que tern para comigo e para corn a
populacão de Sete Lagoas. Urn abraco a todos os sete-lagoanos presentes,
pois sei que h6 muitos. Esperamos que Sete Lagoas sernpre continue no
caminho da transparencia, do progresso e do desenvolvimento. Muito
obrigado.
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o Sr. Pres!dente - Corn a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro da Silva.
o Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pUblico presente, imprensa, quero, inicialmente, registrar, corn
muita satisfação, a chegada a esta Casa do Deputado Luiz Tadeu Leite, que,
durante longo tempo, prestou relevantes serviços ao Governo Itamar Franco.
Agora, volta a esta Casa. Tenho a certeza de Clue, corn o brilho da sua
inteligência, engrandecera os trabalhos do Legislativo. Gostaria de registrar
também, corn muita satisfaçäo, a feliz convivêncja com o carIssimo e dileto
amigo, Deputado César de Mesquita, cuja presença foi dignificante para esta
Casa, em virtude da sua amizade, lealdade e companheirismo. Portanto,
ficam registradas as palavras deste parlamentar para quern entra e para
quem sal. Tenho a certeza de que ambos tern prestado relevantes serviços
ao Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é urn assunto que merece desta
Casa, do Estado e do Brasil uma atenção muito especial. Refiro-me ao
grande problema da água, que será discutido por toda a sociedade no novo
milênio.

Já e notOrio o fato de que uma das grandes controvérsias do prOximo
milênio será a respeito do abastecimento de água, distribulda de maneira
muito desigual entre os continentes. Seus circuitos naturais - os rios - já são
objeto da preocupaçao dos governantes mundiais, visto que poderão tornar-
se motivo de guerra.

0 crescimento acelerado dos grandes nücleos urbanos está provocando a
utilização da água de forma não sustentável. Além da ameaça de
esgotamento da quantidade disponivel, a qualidade das águas está cada vez
mais comprometida pela poluiçâo de origens doméstica e industrial. E nesse
contexto que se abre a discussão em relação a urgente necessidade de
forrnular poilticas e acöes que norteiem as iniciativas para a preservação
desse valioso e indispensável bem.

Noventa e sete por cento do total das águas está nos oceanos; 2%
localizam-se nas geleiras, e do 1% restante quase a totalidade é subterrãnea;
portanto, menos de 1% das águas está realmente disponIvel para o
abastecimento das populaçoes.

A ameaça de escassez dos recursos hidricos aumenta em todo 0 rnundo.
Na China, dona de 1/5 da população mundial, 35% dos poços artesianos já
estâo esgotados. Na America Latina, o problema apresenta contornos
dramáticos em muitas areas. Da década de 50 para cá, cerca de 30% das
fontes de água da região se exaurirarn, tendo como conseqüência a queda
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em 37% da disponibilidade de água por habitante nos ültimos 15 anos.

Mantida a atual polItica de uso da água e corn as estirnativas de
crescimento populacional, a Organizacão das Naçoes Unidas prevê o
esgotamento do estoque Util de água potável no mundo, fazendo corn que a
água se tome o ouro lIquido do novo milênio.

Em Minas Gerais, o problema não é menos grave. Considerado a "caixa-
d'agua do Brasil", o Estado vive urn processo acelerado de reducão de seus
mananciais, resultado de poluição industrial, uso indiscrirninado das fontes,
despejo de resIduos domésticos e desmatamentos.

A triste realidade corn que nos depararnos em nossos rios Grande, Doce,
São Francisco, das Velhas, Piracicaba, Paraopeba, Jequitinhonha, dentre
outros, atesta essa verdade.

Esse estresse hIdrico traz cada vez mais a perspectiva alarmente de
chegarmos ao século XXI em rneio a maior escassez de água limpa da
história da humanidade.

Para proteger os mananciais que ainda restarn, o homem deve interagir de
maneira mais inteligente e harmonica corn a biosfera, diferentemente do que
ocorreu nos Ultirnos 50 anos, quando agrediu mais a natureza do que em toda
a sua histOria na Terra.

A necessidade de buscarmos a mudanca de comportamento da sociedade
ern relação a água torna-se imperiosa neste momento, pois sO assim
poderemos romper a IOgica de descaso e de mau uso dos recursos hidricos.

Nesse sentido, apresentamos o projeto de lei n° 569/99, já apreciado pela
Comissão de Justiça e que será analisado nesta tarde pela Comissão de
Meio Ambiente, o qual, ao alterar a redacão da Lei n o 10.821, de 22 de julho
de 1992, visa a instituir no calendário oficial do Estado a Sernana da Agua,
corn a expectativa de prornover e disseminar entre o povo mineiro a
conscientização e a importãncia de trabaiharmos pela preservacão dos
recursos hIdricos.

Buscando ressaltar o objetivo presente em nossa iniciativa, propusernos,
também, a realização de audiência pCiblica na Cornissão de Meio Ambiente,
para discutir a questão corn diversas autoridades do setor, bern como debater
Os reflexos da criação da Agéncia Nacional de Aguas em nosso Estado. Alias,
encontra-se na Ordem do Dia de hoje na Câmara dos Deputados, em regime
de urgência, o Projeto de Lei n o 1.617-C, que dispOe sobre a criacão dessa
Entidade Federal de coordenaçâo e apoio ao Sistema Nacional de
Gerencjamento de Recursos Hidricos.

Quero registrar, tambérn, que Belo Horizonte será sede do XIII SirnpOsio
Brasileiro de Recursos HIdricos, entre os dias 28 de novembro e 2 de
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dezembro prOximos, corn o tema "Agua em quantidade e qualidade: o desaflo
do próximo rnilênio".

Ainda dentro do mesmo terna, forma-se a discussào em relaço aos
serviços de saneamento básico. De acordo corn o BNDES, a pnvatizaço das
cornpanhias estaduais de saneamento está na ordem do dia. Segundo a
Instituiçâo, os indicadores no setor não seriam positivos. A media atual de
perdas das empresas de economla mista que prestam esse tipo de serviço
para a populaçâo seria de 50%, urn Indice extremamente alto, ate mesmo
para os padrães latino-americanos. Além disso, das 27 concessionár-jas
pUblicas brasileiras, 26 estariam trabalhando no vermelho.

Apesar dos indices alarmantes, é born lembrar que essas empresas e
concessionárias fazern parte de urn grupo restrito que, entre os muitos
beneficios oferecidos, privilegia tambérn a questâo da saüde püblica. 0
sanearnento básico, que é tido corno atribuiçao primária do municiplo, conta,
na maior-ja das vezes, corn obras administradas por Orgãos estaduais ou
federais, devido aos altos custos envolvidos.

Atualmente, no Pals, estâo ern fase de término vários contratos de
concessâo firmados entre municIpios e companhias estaduais de saneamento
básico, a exemplo da COPASA. Alguns renovararn corn os antigos parceiros,
outros estão optando pela total privatizaçao, e existe ainda urn grupo que
resolveu assumir a direçao dos novos servicos.

Näo se deve esquecer que corn a privatização, as populaçaes que ainda
nâo foram beneficiadas corn água canalizada e rede de esgoto em suas
residéncias podem estar fadadas a permanecer nessa situaçao
desconfortável por urn born tempo, já que não representarn lucro financeiro,
objetivo principal da atividade empresarial.

0 Deputado Dalrno Ribeiro Silva - E preciso ficar atento para o fato de que
a privatizaçâo poderá prejudicar o principio da universalizaçâo do
atendirnento Alias, esse conceito vale tarnbém para o processo de
privatização de Furnas, pois entendemos que os sisternas de abastecimento
de água e geração de energia elétrica säo fatores primordiais na preser-vação
da qualidade de vida do povo.

Paises onde a econornia se mantém estabilizada nern sequer cogitarn de
privatizar esse tipo de serviço. Já o Governo Federal ye, na venda das
ernpresas estatais que atuarn nessa area, urna boa oportunidade para
aurnentar os recursos do caixa da Uniâo e se esquece das conseqUências
desastrosas que essa iniciativa poderá trazer ao setor social.

Em face do grande desafio que temos a enfrentar, é imprescindivel que esta
Casa, por seus parlarnentares, atue corn deterrninação contra essa lOgica
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perversa e frontalrnente contrária ao interesse piblico. 0 povo mineiro espera
de todos nós urn firme posicionarnento em defesa desse bern comurn e
inalienável, essencial para a sobrevivência da espécie humana.

De Minas Gerais, caixa d'água do Brash, de onde partern as águas de
importantes e caudalosos rnananciais, certamente partirão propostas e idéias
para irrigar o carnpo fértil do debate e da reflexão. Corn muito prazer concedo
aparte ao Deputado Ivo José.

0 Deputado Ivo José (em aparte) - Deputado Dalrno Ribeiro Silva, gostaria
de aproveitar este aparte para curnprimentá-lo pelo brilhante pronunciamento
que está fazendo. Entendernos que esse tema deve perrnanecer em debate
nesta Casa, não sO na Cornissão de Melo Ambiente e no Plenário, mas
tambérn nos outros espacos. A Assembléla Legislativa, através dos seus
Deputados, ja está se manifestando, corno, por exernplo, na Comissâo
Interestadual Parlarnentar de Estudos da Bacia do Rio Doce, acompanhando
também a formacào dos cornitês. Já chegam ao nUrnero de 12 as cornités de
bacias de nosso Estado.

E agora, por Oltimo, a questao da luta contra a privatizacão de Furnas. No
dia 10 de dezernbro teremos aqui, em Belo Horizonte, urn ato pCiblico. Nesse
dia iremos lançar publicamente a Frente Parlamentar Jorge Hannas contra a
Privatizaçao de Furnas, da qua] V. Exa. é signatário. Precisarnos fazer esse
debate corn a sociedade, porque já ficou comprovado que as privatizaçOes
ocorridas ate agora nao trouxeram beneficios para a populacao. Muito pelo
contrário. Principalrnente agora, na questao das águas, que é urn patrimônio
estratégico, nao podernos abrir mao da nossa soberania, näo podernos
permitir que essa entrega ocorra.

Portanto, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, quero endossar as palavras de V.
Exa. e conclarnar todos as Deputados que estäo participando da Frente
Parlarnentar Jorge Hannas contra a Privatizacão de Furnas para que, no dia
10 de dezernbro, possamos nos unir a sociedade civil, ao rnovirnento sindical,
ao movirnento estudantil, as dernais entidades da sociedade civil e tambérn
aos órgaos do Governo para fortalecer o lançarnento da Frente. Corn isso
estaremos nos preparando para que, no ano que vem, no mês de marco, na
Semana da Agua, possarnos fazer urn grande movimento aqui, em Minas
Gerais, a firn de enfrentar a polItica nefasta, privativista, do Governo
Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado.

0 Deputado Dalrno Ribeiro Silva - Agradeco o posicionarnento de V. Exa.,
corn a certeza de que vern enriquecer a nosso debate.

0 Deputado Fábio Avelar (ern aparte) - Tarnbérn gostaria de cumprirnentar
V. Exa. pelo pronunciamento lücido que faz neste momenta. V. Exa. 6 urn
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Deputado nova nesta Casa, mas já vem demanstrando a sua garra na luta em
defesa do nosso pavo.

Queria, neste momenta, também me salidarizar corn V. Exa. para lutar
contra a privatizaçao de areas estratégicas do Gaverno. Nesse contexto
encantra-se a area de saneamento e, coma disse também a Deputado Ivo
José, a privatizaçãa de Furnas. Temas de lutar contra esse fantasma que
vem cada vez mais assolanda as nossas empresas.

Portanto, gastariamos de hipatecar a V. Exa. a nossa salidariedade cam
essa luta que nãa é so dos Deputadas, mas de tado a povo mineiro e - par
que não dizer? - de toda a Brash. Muito obrigado pelo aparte.

o Deputado Dalma Ribeiro Silva - Agradeço a aparte de V. Exa. e tenha a
certeza de que esta Casa caminhará firme e determinada quanta aas anseios
de Minas Gerais edo Brash.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Marcelo Gonçalves.
o Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pUblico presente nas galerias, imprensa presente, primeiramente
quera, em name do PDT, parabenizar a Deputada Dalmo Ribeiro Silva par
seu pronunciamenta e mostrar nossa postura e a de nasso partido contra a
privatizaçâa de Furnas. 0 nosso partido também caminha junta corn a
Gavernador Itamar Franca contra essa privatizaçãa de Furnas e contra
qualquer outro tipa de privatizaçäa que o Governo Federal vem fazenda.

E aniversário de Sete Lagaas, que está fazendo 132 anas. Mas Pedro
Leopoldo também está vivendo urn grande momenta, corn a Grupo
RODECIM, que completa 25 anos na cidade de Pedro Leopoldo.

Ha 25 anas urn conceituado grupo cimenteiro, originário da SuIça, ideahizau,
projetou, avahiou e cancretizou a insta!açâa de suas fábricas nurn municlpio
brasileiro, em terras mineiras próxirnas a Capital do Estado, Pedro Leopoldo.

Em funçao dessa indOstria o municIpia ganhou projeção, recebeu pessoas
de diversas cidades do Pals e grandes profissianais de outras partes do
mundo, que unirarn seus conhecirnentos para que tuda funcianasse na mais
perfeita ordem e segurança possIveis.

o objetivo fol plenamente alcançado. Tuda salu confarme a planejado.
Passararn-se as anos, e a madernidade exighu a expansão que trauxe

novas investirnentas favorecendo o desenvolvimento da cidade.
Farnilias adquiriram casas, formararn flihos, alguns se apasentaram, e

muitas tern hoje sua tranqüilidade graças ao grupo suiço, que acreditou nos
recursos naturals dessa terra.

Motivo de orguiha para nOs, de urna forma ou de autra a fábrica faz parte de
nossa vida e é integrante da camunidade, desde a geraçäa de empregas e a
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arrecadaçáo de irnpastas ate a canstrução do rnaderna centra de estudos e
imagem na Maternidade Dr. Eugénia Games de Carvaiha, em Pedro
Leopoldo, passanda pela assaciacãa nacional Vivamos Meihor, a irnplantacãa
do sistema de gestãa ambiental e a desenvolvimento da Planta de Bending,
que cuida dos aspectos e dos impactas no rneio ambiente, corn a maxima de
respeito a natureza.

São 25 anos construindo urn munda rnelhor. 0 Grupo Rodecim realmente
tern trazido grandes benefIcios não so para a cidade de Pedro Leopoldo, mas
também para Minas Gerais e para a Brash.

Estivernos na Secretaria do Meio Ambiente, mais urna vez, corn a
Secretária Tilden Santiago e cam sua Chefe de Gabinete, D. Carmern,
quanda tivemas a sinaI pasitiva de que dentra de 15 dias será dada urna
licença pravisOria ao Grupo Rodecim, e sera implantada a primeira fábrica de
queima de resIduos no Brash. Existe uma fObrica na Bélgica, em Bruxelas, e
urna na Alemanha. Dentra de 15 dias, cam certeza, voltarei a esta tribuna
para agradecer ao corpa técnico da FEAM e aa nassa Secretário do Meia
Ambiente, Tilden Santiago.

Par falar em festa, na segunda-feira inaugurarnas, juntarnente corn a
camunidade, o CTI de Divinópalis.

Essa inauguracãa é muito importante porque a iniciativa partiu da
comunidade de DivinOpalis. Foi feito a levantarnento, a canstrucao, a busca
de ajuda financeira, de casa em casa, através das associaçöes, para que
tivéssernos urn CTI infantil em DivinOpohis. Issa é importante parque sabernos
que ternos de descentralizar a saUde. Ternas de fazer CTI infantil nãa sO em
DivinOpalis, rnas em Montes Claros, em Sete Lagaas, nas cidades-pólos,
coma Curvela, para que se desafague urn pouco a CTI do Pronto-Socorra de
Bela Horizonte. Assim, acabarão as modes de criancas par falta de vaga no
CTI de Bela Horizonte. As pessoas que rnorarn em cidades da regiãa
metropalitana, coma eu, que moro em Pedro Leopoldo, conhecem as
dificuldades do Secretário da SaUde de Bela Horizonte em relaçãa ao CTI. E
a Unico meho de resolver issa é descentralizando a saOde. Quero agradecer
ao Secretario do Planejamenta, Dr. Manoel Costa, que viabihizou a projeto,
liberanda, sern muita buracracia, recursos da ardem de R$350.000,00.
Através da gestãa do SUS, ele pôde liberar a verba mais rapido, e,
canseqüentemente, houve a campra do material para a CTI infantil, que foi
inaugurado, na segunda-feira, em DivinOpolis.

Mais uma vez, quera ressaltar a participacãa da carnunidade e das
associaçOes dessa cidade. Que continuem prestanda esse serviço aa CTI.
Nós, que somas medicos, sabemas, mais que nunca, que urn CTI näa vive de
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lucro. 0 CTI de Divinópolis, por mês, vai ter urn deficit em caixa de
R$20.000,00. Sabemos que vamos ter o apoio da comunidade, das
associaçöes e, principalmente, do Secretário da Saüde do Estado, Dr.
Armando Costa, que vem praticando uma politica de descentralizaçào da
sake. Isso é o correto. Quero parabenizá-lo.

Pedro Leopoldo também viveu grandes momentos de festa, na sexta-feira,
corn o Secretário da Educaçào, MurIlio Hinge[, quando foi inaugurada a
Escola Estadual Magno Claret. Isso estava previsto ha mais de 17 anos e era
o major desejo da cornunidade da Lagoa de Santo AntOnio, que corresponde
a mais de 60% da populaçâo de Pedro Leopoldo. A inauguraçâo representou
muito para a comunidade.

Quero ressaltar a visita "in loco" do Secretário Murlijo Hinge[ as escolas
estaduais. Esteve também em Matozinhos, onde estive presente, juntamente
corn os Deputados majoritários dessa cidade, e ali reivindicou recursos para a
escola do Visconde. Em Matozinhos foi atendido pela Diretora da Escola,
A pa recid a

Estivemos, no mesmo dia, sábado, corn o Secretário da Educaçâo, Murilio
Hingel, em Capim Branco, juntamente corn o Prefeito, Dr. Aluisio, na Escola
Francisco Salles, inaugurando uma sala de informática. Sabemos que
estamos no momento da gtobalizaçao, e os alunos que näo tiverern acesso a
informática já sairão das escolas corn atraso. Tudo isso faz a gente ficar feliz.
Minas Gerais está saindo de uma situaçâo que era crItica. Quero parabenizar
o Governo Itamar Franco, por essas medidas, e o Secretário da Educacão,
que vem nos atendendo. Realmente, penso que, em Minas, os Secretários
estão mostrando o caminho certo, visitando os municipios, dando apoio aos
Deputados.

0 Deputado Bené Guedes (em aparte) - Caro Deputado Marcelo
Gonçalves, Srs. Deputados, Sr. Presidente, quero agradecer o aparte que V.
Exa. me concede para fazer tarn bern minhas as suas palavras corn relação a
atuaçao do Secretário Murilio Hingel, que tern, realmente, dado conta do
recado na sua Secretaria. E urn homem atuante, que dialoga conosco e que
tern prestigiado os Deputados em todos os sentidos.

Fico feliz em ver que o trabaiho de V. Exa. está sendo reconhecido e
valorizado em sua região. 0 Secretário levou V. Exa. Para nós,
parlamentares, isso vale muito. For isso, quero aplaudir o Secretário MurIlio
Hinguel pelo trabaiho que tern desenvolvido em Minas Gerais. Recenternente,
estivemos 16 corn o Deputado Doutor Viana, também do PDT, o qual tern feito
urn Otirno trabaiho em sua regiâo. Tenho a certeza de que todos os
Deputados tern tido urn atendimento do melhor nIvel. Conseqüentemente,
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isso reflete na atuação do Governador Itarnar Franco, que tern urn
secretariado de alto nIvel democrático e que nos tern ajudado a cumprir nossa
missão na Casa e em nossa regiäo. Muito obrigado.

0 Deputado Marcelo Gonçalves - Agradeço o aparte ao Deputado Bené
Guedes. Quero falar ainda de urn problema que está nos afligindo rnuito no
Estado. Trata-se do cancer, de que muitas pessoas não gostam de falar. "0
cancer avanca na fila de espera." Quando vernos urna manchete dessas,
corno medico e como cidadão, que convivemos corn essa doença tao
maligna, que nào so destrôi a pessoa rnas também seus familiares, ficamos
muito preocupados corn a situação.

Sabemos que no Estado a rede do SUS atende a cerca de 60% dos
pacientes de cancer, ou seja, atende mais ou menos na faixa de 6.500 a
8.000 mil pessoas. Para os Deputados e os senhores telespectadores terern
uma idéia, isso representa que, para quatro doentes, urn fica sern
atendimento. So Deus sabe como e ter urn caso desses na famlila. E triste
saber que, de cada quatro cidadãos mineiros, urn fica sern tratamento, porque
nâo ha vaga. E urn alerta que fazemos.

Temos a certeza de que o Secretário da SaUde, Dr. Armando Costa, mais
uma vez, como está fazendo corn o CTI infantil no Estado, ira descentralizar.
Em Divinopolis está sendo construldo urn hospital do cancer, que pode
atender as regiOes Centro-Oeste e Oeste. Esse hospital está caminhando e,
provavelmente em marco, ira inaugurar a area de radioterapia; mas, apenas
em novembro, daqui a urn ano, a ala de quimioterapia, por falta de recursos.
Apelamos para que o Secretário Armando Costa viabilize recursos para 0
Hospital do Cancer de Divinôpolis. Vai ser mais urn ato de descentralizaçâo
da saUde no Estado. Conseqüentemente, haverá melhoria de vida para Os

que tern essa infeliz doença.
Finalizando, Sr. Presidente, quero mais uma vez agradecer esta

oportunidade. Quero dizer, de cadeira, que fico orgulhoso, como chefe de
famIlia que sou e pai de dois flihos, em participar da CPI do Narcotráfico. Está
sendo cogitado que muitos Deputados nào querem participar e que outros
querem. Acho necessario chegar ao fundo do pogo. Temos de apanhar os
traficantes e descobrir de onde vem isso, doa a quern doer, mesmo que haja
Deputado ou ernpresário envolvido.

Nâo podemos nos omitir nessa investigaçâo. Nossa função de fiscalizar
0 deve ser exercida, porque fomos eleitos pelo povo também para isso. Nâo
E you me omitir. Já recebi vários telefonemas de amigos de Pedro Leopoldo e
0 de medicos de Belo Horizonte que viram meu nome, nas manchetes de hoje,
•0 coma membro da CPI. Assim, quero reafirrnar a meu compromisso corn a
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sociedade mineira e principalmente corn a minha pessoa. Nunca sou homem
de correr da raia, muito menos numa questão tao nobre e relevante: o
combate ao tráfico, que considero mais grave que urn cancer e que existe não
sO em Minas Gerais, mas em todo o Pals.

A droga é urn verdadeiro cancer para a famulia, que também sofre junto corn
o drogado. Concedo urn aparte ao Deputado Carlos Pimenta, mas confesso
que a meu tempo acabou.

o Deputado Carlos Pirnenta (em aparte) - Quero apenas parabenizá-lo,
principalmente pelo final do seu discurso. Esta Casa Legislativa está dando
uma demonstraçao de que é necessária fazer urn grande mutirao nacional.
Minas Gerais, por ser urn Estado central, é rota permanente do tráfico de
drogas. Assim, é necessário que a Assembléia Legislativa, como também as
Assernbléias Legislativas dos outros Estados, possa aderir a esse grande
m utirâo.

o pranunc,an-iento de V. Exa. foi dos mais responsávejs. V. Exa. está dando
a sua contribuiçäo, e tenho a certeza de que, ao final, estaremos mostrando a
Naçao que este nao é o mamento de temer, de recuar, e sim de
defendermos, corn todas as nossas forças, a bandeira da moralidade, da
segurança das nossas famIhas e dos nossos fllhos, porque o narcotráfico, as
drogas estao, cada vez mais, consumindo, dizimando a estrutura mais forte
que existe, que é a familiar, e também a juventude. Parabéns pelo seu
pronuncjamento!

o Deputado Marcelo Goncalves* - Queria agradecer as palavras do nobre
Deputado Carlos Pimenta e dizer que é isto mesmo: está-se desestruturando
o que ha de mais forte em nossa vida: a famllia. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisâo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Márcio Cunha.
o Deputado Márcio Cunha - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, a assunto que me traz a tribuna hoje, sem dUvida aiguma, está na
ordem do dia do Pals e do Estado: exatamente a questão da CPI do
Narcotráfico.

Nosso Pals, muitas vezes a passos lentos, é verdade, tern procurado
encontrar-se naquilo que nOs, mineiros, pelas nossas tradiçoes, sempre
soubemos cultivar no fundo de nassa coraçao, que é a moral, os bons
costumes. Nesse sentido, a CPI do Congresso Nacional tern urn papel
fundamental para, pelo menos, minimizar a questâo das drogas, do tráfico no
Pals, que, muito bern sabemos, é uma questào mundial.

Assim, Sr. Presidente, fazemos coro corn as Deputados que desejarn
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também prestar esse serviço ao Estado e ao Pals, por meo dessa CPI.
Quero cumprimentar as Srs. Deputadas dela participantes. Nós, do PMDB,
trazemos a nome dos companheiros José Henrique, coma efetivo, e AntOnio
Roberto, corno suplente. Tenho a certeza, Sr. Presidente, de que, agindo
dessa forma, estaremos contribuindo para que Minas possa dar ao Pals a sua
colaboracão e a sua participaçào nesse processo.

Outro assunto tambérn trago a consideraçào dos meus pares, Sr.
Presidente, e e motivo, sem dtivida alguma, para fazer essa reflexão.
Estamos prOximas dos derradeiros dias que encerraräo esta sessâo
legislativa deste ano de 1999. E muito born ver que avançamos na pauta, pals
ja aprovamos diversos projetos e aprovaremos ainda tantas outros.

Nesse sentido, quero chamar a atençao dos senhores para a fato de que
estarnos fazendo urn grande esforço junta a Mesa da Casa e aos diversas
Presidentes de comissOes para que aqueles projetos que, por ventura,
tenharn perdido prazo nas nossas comissOes venham imediatarnente a
Plenário a firn de que passamos, ainda neste ano, aprová-las, avaliando urn
par urn.

Quera cumprimentar tadas as parlamentares, parque tivemas, neste ano,
urn nOmero de iniciativas digna de ser registrada par este parlarnenta e,
especificarnente, par esta legislatura. Nesse sentido, nos, da Camissäa de
Fiscalizaçaa Financeira, estamos envidanda esforcas para acelerar a
tramitaçao e avaliacâo desses projetas. Estaremos, amanhä, na parte da
tarde, realizando urna reuniãa extraardinária da Camissäo para apravarmas a
rnaior nümera de prajetas possivel. E importante lernbrar que, pela natureza
da Cornissãa de Fiscalizacäa Financeira e pela natureza do tramite do
processa legislativo, essa Comissao é a ültima a dar seu parecer nos
projetos, tendo, pela sua natureza, urna especificidade enorme, que é a de
analisar todas as praposicOes sob a panto de vista do impacto financeiro. E
evidente que, aa chegar a nossa Carnissâo, muitas vezes a prajeto ja
amadureceu, estanda pronto para ser apreciada pelo Plenária. Partanta, trata-
se de uma camissãa extrernarnente suscetivel a perda de praza, par vários
mativas, inclusive a aqui relatado.

Sr. Presidente, sao esses as dais assuntas que gostaria de trazer a
consideraçao dos Deputados no dia de hoje.

Quero, também, dizer que este Deputado tern tido enorme preocupaçäo - e
apraveito a presenca do Deputado Roberta Carvaiho neste Plenário - em
relaçao a questão da BR-040. Esteve em meu gabinete o Prefeito de rninha
terra natal, Cachoeira da Prata, quanda camentamos a respeito do fato
absurdo que 6 a convivência cam aquele trevo, que prejudica a Municipto de
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Sete Lagoas, Cachoeira da Prata e outros da região. Estamos envidando
esforços junto ao DNER para resolver essa questao.

O Deputado Ronaldo Canabrava (em aparte) - Agradeço a V. Exa. pela
concessão do aparte. Realmente estamos imbuldos nesse trabalho. Aquele
trevo é urn entrave para Sete Lagoas e Cachoeira da Prata. Estivemos corn o
engenheiro chefe do DNER, Dr. TarcIsio, que nos prometeu solucionar a
questäo, dizendo, inclusive, que tinha, para tanto, uma ordem do Dr. EIiseu
Padilha para reiniciar os trabalhos relativos ao trevo de Sete Lagoas e
Cachoejra da Prata ainda em novembro. Nás, preocupados corn o assunto,
ligamos para o Dr. TarcIslo, que nos comunicou dever-se o atraso das obras
ao tempo chuvoso, sendo que as mesmas serão reiniciadas tao logo haja
uma estiagern. Essa obra é muito importante para a populaçao daqueles
municipios, inclusive para a proteção de vidas, dado a ocorréncia de
acidentes fatais na localidade.

o Deputado Márcio Cunha - Quero agradecer a contribuição do
companheiro Ronaldo e dizer que seria importante urna visita ao local, a qual
se dispôs o Dr. José Elcio, Chefe do Distrito do DNER. Nessa visita, eu
levaria o Prefeito de Cachoeira da Prata, convidaria V. Exa., que
representaria o Municipio de Sete Lagoas, e poderIamos contar corn a
presença de outras lideranças da região. Trata-se de uma vergonha a
existência daquele trevo da forma em que se encontra.

Outra informaçao que eu gostaria de trazer aos Deputados refere-se a
conversa que tivemos corn o Dr. José Elcio. Marcamos corn ele uma
audiência para levarrnos a sua consideraçao o rnovirnento que liderávarnos
na Câmara Municipal de Belo Horizonte e que hoje liderarnos nesta Casa,
juntarnente corn o Deputado Alvaro Antonio, na Cornissão de Transporte,
relativo a recuperação definitiva do anel rodoviário.

Como todos sabem, o anel rodoviário foi duplicado no inIcio da década de
80 e, desde entäo, precisava de obras para que fosse complementado.
Infelizrnente, apenas em 95, quando lançamos o Movirnento SOS Anel
Rodoviário, conseguirnos a ilurninaçao, que está completa, que foi urna
obrigaçao do Governo do Estado. 0 Governo, realmente, iluminou Os 26km
do anel, obra que ficou em mais de R$8.000.000,00. 0 DNER, a que cabia a
recuperaçao de todo o piso, a sinalização estatigráfica, corn aquelas
defensas, charnadas barreiras New Jersey, infelizrnente se limitou a fazer urn
servico de tapa-buracos. A Prefeitura de Belo Horizonte comprorneteu-se a
fazer, ao longo dos 26km, nove passarelas, mas iicitou apenas quatro e fez
apenas urna em frente a cornunidade do Bairro CalifOrnia.

Continuarnos nessa luta. Nessa sernana, fornos informados pelo ilustre
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dirigente do 6° Distrito do DNER que tInhamos a solicitação de uma verba
para a complementação do anel rodoviário em torno de R$45.000.000,00 ou
R$50.000.000,00, dos quais foram liberados apenas R$900.000,00 para as
obras da operacão tapa-buracos, especialmente nessa epoca de chuvas. De
qualquer forma, Ia estaremos corn o Movimento SOS Anel Rodoviário,
inclusive para influenciar a forma como serão gastos esses recursos ao longo
do anel. Já que são tao irrisOrios, que pelo menos sirvam para diminuir o
sofrimento daquelas pessoas que 16 trafegam. Muitas pessoas morarn ao
longo do Anel Rodoviário, tendo que conviver corn toda sorte de problemas.
Toda semana temos noticias, por interrnédio dos mais diversos veIculos de
comunicação, a respeito dos problemas ocorridos no Anel Rodoviário. Sem
düvida algurna, esse assunto desperta urn interesse muito grande por parte
da comunidade belo-horizontina.

Outra questão sobre a qual quero falar é a posse da Secretária Angela
Pace, que era a Secretária Adjunta de Atividades Urbanas da Prefeitura de
Belo Horizonte e que agora assume a Secretaria Estadual de Justiça, as
15h3Omin. Em funcão de atividades nesta Casa, provavelmente não poderei
estar presente, mas nOs, do PMDB, sentimo-nos orgulhosos dessa valorosa
companheira da Associação Cornercial de Minas, extremarnente dedicada a
Federaçao das Mulheres e que, sern düvida alguma, tern elevado o norne da
muiher rnineira e que hoje, corno Secretária de Justica, terá oportunidade de
fazer urn belo trabalho. A ünica coisa que espero é que, por trás dessa
norneacão, não esteja o desejo do Governador Itarnar Franco, do nosso
PMDB, de nos despersuadir de termos candidatura própria, já que Angela
Pace é extrernarnente ligada a nossa candidata a Prefeita, Deputada Maria
Elvira. Essa é a iinica ressalva que fazernos. Esperarnos que isso não
aconteça, porque, reafirmamos mais uma vez, o PMDB não abrirá mao de ter
urna candidatura prOpria. Par enquanto, porque assim ela a deseja, nossa
candidata a Prefeita é a Deputada Federal Maria Elvira. Muito obrigado, Srs.
Deputados.

QuestOes de Ordem
o Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, quero formular a V.

Exa. questão de ordern corn fundarnento no inciso X)(XV do art. 82 e no inciso
I do art. 83, do Regimento Interno. Quando da discussão do projeto da Lei de
Diretrizes Orçarnentárias - LDO - para a exercIcio de 2000, 05 signatarios
apresentaram ernenda, que, aprovada unanirnernente pelo Plenário desta
Casa, foi incorporada a redacão final da proposição de lei, que assim estatui,
em seu art. 10:

'Art. 10 - Acompanharão a proposta orçamentária, além dos quadros
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XIII - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na concessâo de
subvençäo social e de auxilio para despesa de capital, nos termos da Lei
Federal no 4.320, de 17 de marco de 1964, distribuidos por unidades
orcamentárias.".

Tal emenda objetivava garantir ao povo mineiro o conhecimento do
montante de recursos aplicados pe!o Poder Executivo em suas diversas
secretarias de Estado, sob a rubrica denominada "subvençao social".

0 Sr. Governador vetou o mencionado inciso sob o falacioso argurnento de
que "em rneu governo nâo haverá subvenção social". Em sua discussâo,
claro ficou para a sociedade de Minas que o veto nâo inibia a distribuiçâo de
subvençoes, mas sim impedia que o povo mineiro tomasse conhecimento do
setor no qua!, de fato, seriam aplicadas.

Entendeu sabiamente esta Casa a pobreza do argurnento do Sr.
Governador e, sob esmagadora maloria de votos, rejeitou o malsinado veto.
Da decisão soberana da Assernbléia Legislativa, Sua Excelência nâo tomou
conhecimento, o que, nos termos do § 8 0 do art. 70 da Constituição do
Estado, levou a promulgacao, pelo Presidente da Assembléia, da matéria
rejeitada.

Assim sendo, em 6/11/99, o "Diário do Legislativo" publicou o ato de V.
Exa., Sr. Presidente, que, desde então, deu vida a norma aprovada pela
Assembléia Legisiativa do Estado de Minas Gerais, integrando-a ao mundo
juridico.

E bern verdade que, quando o Governador do Estado remeteu a esta Casa
a proposta orcamentárja para o exercIcio de 2000, o veto näo havia sido
ainda derrubado; portanto, nâo era obrigação de S. Exa. explicitar o
demonstrativo da distribuiçao de suas subvençoes sociais. Tal fato, agora, é
imperativo. Mesmo que o Sr. Governador nâo queira assumir, de püblico, que
o Poder Executivo, sob sua desafiriada batuta, continua a distribuir recursos
sob a rubrica de subvençâo social, ele está obrigado, por força da LIDO, a
apresentar o demonstrativo dos recursos a serem aplicados na concessão de
subvenção social e de auxIlio para despesa de capital, nos termos da Lei
Federal n o 4.320, de 17/3/64, distribuIdos por unidades orçamentárias,
conforme determina o texto legal em vigor;

A par dessa situação, vale ainda ressaltar que a remessa da mencionada
proposta de lei orcamentaria para 2000 antecedeu extinçäo da Secretaria de
Assuntos Municipais, a criaçâo da Secretaria de Turismo, corn a consequente
alteração da Secretaria de IndUstria e Comércio, razào pela qua!, no texto
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para análise desta Casa de leis, constam as rubricas destinadas as
secretarias citadas;

Ora, o legislador mineiro, prevendo a ocorrência de tal hipOtese - a de urn
órgão ser criado ou extinto no curso da discussão da proposta orçamentária
anual -' fez inserir, na Constituição do Estado, em seu art. 160, § 1°,
dispositivo que permite remessa a Assernbléia de mensagem que coritenha
rnodificacöes da proposta original, enquanto náo seja iniciada, na Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçarnentária, a votacão do parecer referente a
alteraçâo que seja necessária. ldêntica norma se encontra também no art.
205 do nosso Regimento Interno.

isso posto, os signatários indagam de V. Exa.: 1 1 - que medidas foram
tornadas pela Presidência para que seja cumprido o disposto no inciso XIII do
art. 10 da Lei n° 13.272, de 29/7/99, conforme a promulgação ocorrida em
5//11/99; 20 - qual a previsão para que seja recebido nesta Casa o
demonstrativo das subvençöes sociais distribuidas pelo Poder Executivo; 30 -

caso não tenham sido tomadas as providências necessárias para o
cumprimento do disposto no inciso XIII da Lei n o 13.272, que justificativa a
Presidéncia apresenta para o Plenário desta Casa, diante do que estatuem Os

incisos XXXV, do art. 82, e I, do art. 83, do Regimento Interno? 4°- Como ate
a presente data o Sr. Governador não usou da faculdade prevista no § 1 1, do
art. 160, da Constituiçao do Estado, c/c o art. 205, do Regimento Interno, que
medidas esta Presidëncia adotará para que sejam sanados Os VICIOS

existentes no projeto de lei orcarnentaria?
Tais indagaçOes fazem corn que esta AssembIéia passe a exigir de V. Exa.,

a quem cabe ze!ar pelo prestiglo e pela dignidade desta Casa, bern corno a
quern compete fazer cumprir as leis e o Regimento Interno, que oficie ao Sr.
Governador para que, no prazo de 72 horas, remeta a esta Casa:

a) o dernonstrativo dos recursos a serem aplicados na concessao de
subvencao social e de auxIllo para despesa de capital, distribuldos por
unidades orcamentárias, no ámbito do Poder Executivo e,

b) as alteracoes das rubricas relativas a extinçâo da Secretaria de Assuntos
Municipais, da criacâo da Secretaria de Turismo e da alteraçâo da Secretaria
de Indástria e Comércio.

Esgotado o prazo das 72 horas e nâo chegando a esta Casa o que foi
exigido, determine V. Exa. que se proceda o expurgo, de piano, de todas as
rubricas de subvençao social sob a responsabilidade do Poder Executivo,
bern corno sejam compatibilizados os recursos destinados as Secretarias
extintas e alteradas corn aqueles Orgäos que foram criados e que se
encontram contidos no Projeto de Lei n° 581/99, que estima as receitas e fixa
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as despesas do orçamento fiscal do Estado e do orcamento de investimento
das empresas controladas pelo Estado para o exercicio de 2000.

Confiantes no compromisso assumido pelo ilustre Deputado, quando da
posse no honroso cargo de Presidente desta Assembléia, de exercer uma
Presidéncia Iivre e soberana, como requer este Poder Legislativo, esperam os
signatários a imethata decisão de V. Exa. no sentido de adotar as medidas
cabiveis ao caso em espécie.

o Sr. Presidente (Deputado Anderson Adauto) - A Presidéncia recebe a
questâo de ordern e a responderá em outra oportunidade.

o Deputado Márcio Cunha - Peço vênia a V. Exa. e aos demais Deputados
desta Casa. A questão de ordem levantada diz respeito, especificamente, a
Comissâo que presido corn muita honra nesta Casa, a Comissäo de
Fiscalizaçao Financeira e Orcamentarja. Quero, de piano, já prestar alguns
esclarecimentos

o primeiro, Sr. Presidente, e corn relação ao veto votado e derrubado nesta
Casa, que diz respeito a questâo da transparência das subvençoes sociais
praticadas nesta Casa. Já havia tornado essa decisâo, principalmente em
funçao de abordagens de diversos Srs. Deputados a nossa Comissäo ou
diretarnente minha pessoa, para que se encaminhasse ofIcio ao Governo do
Estado. Portanto, quero dizer que a Comissâo de Fiscalização Financeira e
Orcamentaria está tomando essa providéncia.

o segundo esciarecimento é corn reiaçao a Secretaria de lndüstria,
Cornércio e Turismo, que, por força da reforma administrativa, continuou
apenas como Secretaria de IndUstria e Cornércio, ja que criamos a Secretaria
de Turismo. Esse assunto já foi exaustivamente debatido por nos, integrantes
da Cornissão de Turismo desta Casa, tao bern presidida pela ilustre Deputada
Elbe Brandão. Fizemos, inclusive, uma audiência püblica para discutir o
assunto, porque nos, membros desta Comissão, gostarlamos, se fosse o
caso, dentro do prazo regimental, de fazer aigurnas emendas necessárias a
adequaçao do projeto de lei orcamentárja. Membros da Secretaria do
Planejamento estiveram na nossa Comissão, dando explicaçoes que
entendemos. Quando formos fazer o relatOrio, juntamente corn os relatores
adjuntos, Deputado Olinto Godinho e Deputado Rêmolo Aloise, cuidaremos
de adequar essas questães a uma formataçao segura, para que o projeto de
lei orcamentária venha a Plenário sern prejuizo dessas adaptaçoes
necessárras, que serão feitas. São essas as expiicaçoes que gostaria de
prestar ao ilustre Deputado. Muito obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase
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Abertura de lnscricöes

0 Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a Presidência
passa 2 Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordern 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 prOxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que o Governador do Estado enviou a

esta Casa, hoje, mensagern encaminhando a Lei de Organização Básica do
Corpo de Bombeiros - LOB - e a Lei de Efetivo Bombeiro - LEB.

DECISAO DA PRESIDENCIA
Requerimento do Deputado Sebastião Costa e outros, que, nos terrnos

regimentals, solicitam seja arnpliado o prazo do objeto da CPI do Sistema
Financeiro, constitulda a requerimento do Deputado Durval Angelo e outros,
para investigar o processo de ajuste as transforrnacöes do sistema financeiro
p(jblico estadual na década de 90, de modo que seja investigada, tambérn, a
década de 80.

No uso da atribuição que Ihe confere o inciso II do art. 83 do Regirnento
Interno e considerando:

1 - que o art. 112 do Diploma Regimental dispöe:
"Art. 112 - A Assernbléia Legislativa, a requerimento de 1/3 (urn terco) de

seus membros, constituirá comissão parlamentar de inquérito para apuracão
de fato determinado...";

2 - que o fato determinado é o que, conforme determina o § 10 do mesmo
art. 112, está caracterizado no requerimento que originou a constituição da
corn issão;

3 - que a inclusão de mais urn perlodo a ser investigado pela comissão
exorbitaria os lirnites da sua competência,

a Presidência rnantém o entendimento adotado em situacão semelhante e
deixa de receber requerimento do Deputado Sebastião Costa e outros, em
que solicitarn seja incluida a década de 1980 no perlodo a ser investigado
pela comissão, por entender que a atuacão da respectiva comissão deve
restringir-se tao somente ao fim especifico para o qual foi constitulda.

Mesa da Assembléia, 24 de novembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente.

Leitura de Cornunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöes

apresentadas nesta reunião pela Cornissão do Trabalho - aprovação, na 26a
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 219/99, do Deputado José Milton;

`-7
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548/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira; 550/99, do Deputado
Anderson Adauto; 563/99, do Deputado Chico Rafael; e 584/99, do Deputado
Bené Guedes; e do Requerimento n o 871/99, do Deputado Fábio Avelar; e
pelos Deputados Sebastiâo Navarro Vieira - informando a renincia do PFL a
supléncia na CPI do Narcotráfico, em favor do PSB; Luiz Fernando Faria -
informando a renUncia a indicaçào dos membros do PPB na CPI do
Narcotráfico, em favor do PT; José Milton, informando que enviou ofIcio ao
Deputado Agostinho Silveira, solicitando que este abra mao de sua vaga na
CPI do Narcotráfico, em favor de outro membro da Bancada; e Agostinho
Silveira - informando que, atendendo solicitaçâo da Liderança do PL, decide
abdicar de sua vaga como membro efetivo da CPI do Narcotráfico (Ciente.
Publique-se.).

Designaçao de Comissöes
0 Sr. Presidente - A Presidéncia vai designar Comissão Parlamentar de

Inquerito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar o Tráfico de Drogas no Estado
de Minas Gerais, conforme Suspeitas Denunciadas pela Imprensa na Cidade
de Juiz de Fora, as Causas da Fuga do Traficante Fernando Beira-Mar, além
da Crescente e Notôria Dependéncia de Jovens, especialmente nas Escolas
da Rede PUblica, bern como o Aumento da Criminalidade Determinada pela
Dependéncia de TOxicos, doravante denominada CPI do Narcotráfico. Pelo
PMDB: efetivo - Deputado José Henrique; supiente - Deputado Antonio
Roberto; pelo PSDB: efetivo - Deputado Antonio Carlos Andrada; suplente -
Deputado Hely TarquIriio; pelo PDT: efetivo - Deputado Marcelo Gonçalves;
suplente - Deputado Joâo Batista de Oliveira; pelo PFL: efetivo - Deputado
Paulo Pieu; suplente - Deputada Elaine Matozinhos (PSB); pelo PL: efetivo -
Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputado Cabo Morais; pelo PPS:
efetivo - Deputado Marco Regis; suplente - Deputado Luiz Menezes; pelo PT:
efetivo - Deputado Rogerio Correia; suplente - Deputada Maria Tereza Lara.
Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

Cornissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a
Constituiçao n o 27/99, do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros. Pelo
PMDB: efetivo - Deputado AntOnio Andrade; suplente - Deputado Eduardo
Brandao; pelo PSDB: efetivo - Deputada Maria Olivia; suplente - Deputada
Elbe Brandão; pelo PT: efetivo - Deputado Adelrno Carneiro Leào; suplente -
Deputada Maria José Haueisen; pelo PTB: efetivo - Deputado Arlen Santiago;
suplente - Deputado Cristiano Canédo; pelo PL: efetivo - Deputado Pastor
George; suplente - Deputado José Milton. Designo. A Area de Apoio as
ComissOes.

Despacho de Requerimentos
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- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada urn por sue vez, nos termos do

inciso XVI do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado
Antonio Carlos Andrada, em que solicita a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei n° 239/99; nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141,
do Regimento Interno, requerirnento do Deputado Carlos Pimenta, em que
solicita seja o Projeto de Lei n° 528/99 incluido em ordem do dia, urna vez que
a Comissâo de Fiscalização Financeira 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 Carlos Pimenta, em que solicita seja
incluldo em ordem do dia o Projeto de Lei n° 540/99, uma vez que a
Comissäo de Direitos Hurnanos perdeu a prazo para emitir seu parecer; nos
termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno,
requerimento do Deputado Carlos Pirnenta, em que solicita seja a Projeto de
Lei n° 13/99 encaminhado a comissão seguinte a que foi distribuIdo, uma vez
que a Comissao de Justice perdeu o prazo pare emitir seu parecer; nos
termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que solicita a desarquivamenta do
Projeto de Lei n° 623/95; e, nos termos do inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento dos Deputados Sebastiâo Navarro Vieira e
Antonio Carlos Andrada, em que solicitam a retirada de tramitacão das
Emendas n°s 13 a 15 ao Projeto de Lei n° 410/99; e defere, ainda, nos termos
do inciso XXII do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixer a data
em outra oportunidade, requerimento do Deputado Edson Rezende, em que
solicita seja destinada a 1a Parte de uma reunião especial para receber
representantes de ôrgâos governamentais e de entidades corn trabalhos
envolvendo o atendimento e a defesa dos portadores de AIDS.

2a Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 1' Fase, a Presidência

passe a 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votacao da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidéncia informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reuniào as

Projetos de Lei n°s 418, 424, 149, 177, 497, 105, 279 e 357/99, apreciados na
reunião extraordinária realizada hoje pela rnanhã.

0 Sr Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, que não ha "quorum"
qualificado pare a votacão des propostas de emenda a Constituicäo.

3a Parte
0 Sr. Presidente - Em virtude da falta de "quorum" qualificado para a

votaçao de propostas de emenda a Constituiçâo e não havendo outras
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matérias em pauta, a Presidência passa 6 3a Parte da reuniâo, destinada a
leitura de comunicaçöes e a pronunciamento de oradores inscritos.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçoes

apresentadas pelos Deputados Rémolo Aloise - falecimento do Sr. Delson
Scarano, ocorrido no dia 24/11/99, em So Sebastião do Para iso; Marco
Regis - falecimento do Sr. Itamar Italo Rodrigues, ocorrido em 23/10/99, em
Areado; Marcelo Gonçalves (2) - falecirnento da Sra. Geralda Ferreira Reis,
ocorrido em 22/11/99, em Capim Branco, e do Sr. Artede Antãnio Leite Alvim,
ocorrido em 20/11/99, em Divinopolis; e Eduardo Braridäo - falecimento do Sr.
Sérgio Rodrigues Pinheiro, ocorrido em 22/11/99, em Belo Horizonte (Ciente.
Oficie-se.).

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

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, desconvocando a
extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os Deputados para as
extraordinárias de amanhä, dia 25, as 9 e as 20 horas, nos termos do edital
de convocaçào, e para a ordinária, tambérn de amanhã, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçâo
anterior.). Levanta-se a reun lao.

ATA DA 25a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA
PREVIDENCIA E DA AçAO SOCIAL

As dez horas do dia nove de novembro de mil novecentos e noventa e
nove, comparecern na Sala das Comissöes as Deputados Ivo José, Amilcar
Martins, Cristiano Canédo, Luiz Menezes e Ronaldo Canabrava. Havendo
nümero regimental, a Presidente, Deputado Ivo José, declara aberta a
reuniäo e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado Ronaldo
Canabrava, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, a
Presidente informa que a reuniào se destina a apreciar a matéria da pauta e a
ouvir, em audiência püblica, as Srs. Gildásio José Ribeiro, Presidente do
Sindicato dos Trabaihadores Siderürgicos, MetalUrgicos de Coronel
Fabriciano e TimOteo - METASITA -; Geraldo Villar Guimarães, Secretário-
Geral do Sindicato de lpatinga; Ellen Mara Ferraz Hazan, advogada
trabaihista; Uriel Villas Boas, Presidente do Sindicato dos Metalürgicos de
Santos; João Paulo Pires de Vasconcelos, ex-Deputado Federal; e Paulo
Ferreira Chaves, Técnico de Produção I e Laboratorista da Cornpanhia do
Vale do Rio Doce, que irão discutir a jornada de trabaiho ininterrupto de
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revezarnento, que, apesar de estar prevista em norma constitucional, está
sendo descumprida por várias empresas. 0 Presidente convida as
expositoreS a tomar assento a mesa e, em seguida, lê a seguinte
correspondéncia: do Sr. José Pereira da Silva, substituto do Diretor do
Departamento de Gestão do Fundo Nacional de Assisténcia Social,
encaminhando cópias dos oficios remetidos ao Banco do Brasil para a crédito
dos valores indicados em favor dos municipios e dos fundos relacionados, do
Estado, referentes a parcela de agasto do Programa Brasil Criança
Cidad5/99; do Sr. Aracy dos Santos, Presidente da Associacão dos Maiares
de 65 Anas de Idade e dos Deficientes Fisicos do Brasil, solicitando desta
Assembléia Legislativa que modifique a Lei n° 1.506, de 1996, que concede
aos idasas a passe livre nos transpartes coletivos interestaduais; da Sra.
Raymunda Martins Fantes, endereçada ao Presidente da Assembléia
Legislativa, Deputada Anderson Adauto, na qual relata sua indignacão corn a
descumprimento da Lei n o 10.419, de 1991; e do Sr. Carlos Roberto da Silva,
Presidente da Associacãa de Deficientes do Oeste de Minas - ADEFOM -,
encaminhanda a prapasta de emenda da nova regulamentacão da Lei no
10.419, de 1991, que concede passe livre a pessoas acima de 65 anos e
portadores de deficiências. Após, designa relatares para as seguintes
matérias: Projetas de Lei n°s 151, 573, 595 e 609/99, Deputado Ronaldo
Canabrava; 374, 586, 600 e 616/99, Deputado Cristiana Canédo; 454, 588,
603 e 618/99, Deputado Luiz Menezes; 561, 594 e 604/99, Deputado Amilcar
Martins. Passa-se a 11 Fase da Ordem do Dia, cam discussão e votação de
parecer sabre praposicão sujeita a apreciacão do Plenária da Assembléia. 0
Deputado Ivo José transfere a Presidência ao Deputado Amilcar Martins para
emitir parecer, no 10 turna, sabre o Projeto de Lei n° 613/99, mediante o qua[
canclui pela aprovacão do projeto na forma do Substitutiva n 1 1, da Comissão
de Constituiçaa e Justica. Submetido a discussão e vataçãa, é aprovado a
parecer. Passa-se 21 Fase da Ordem do Dia, cam discussão e votaçãa das
prapasiçöes sujeitas a deliberação conclusiva da Comssão. Reassuminda a
Presidência, a Deputada Ivo José submete a discussãa e vatação, em turna
Unica, as Projetos de Lei n°s 113, 568 e 565, este cam a Emenda n o 1
(relator: Deputada Luiz Menezes); 524 e 525 (relator: Deputado Ronaldo
Canabrava); 560 e 562/99 (relator: Deputada Cristiano Canêdo), as quais são
aprovadas. Ato continuo, submete a vataçãa a Requerimento n o 814/99, que
é aprovado. Passa-se 3a Fase da Ordem do Dia, cam discussãa e vatacão
de prapasição da Comissão. 0 Deputado Ivo José lê requerimento do
Deputado Antonio Julia, em que solicita seja realizada audiência püblica cam
Os Srs. Ronaldo Perim, Secretário da Habitação, e Carlos Volpe de Paiva,
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Presidente da COHAB, a fim de discutir os projetos habitacionais da
Secretaria da Habitação para o ano 2000, bern como sobre as parcerias e
convenio firmados. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. A
seguir, submete a discussäo e votação os Pareceres de Redaço Final dos
Projetos de Lei n°s 465, 486, 500, 501, 508 e 516/99, que são aprovados. 0
Deputado Ivo José, autor do requerimento que suscitou esta reunião, tece
consideracöes iniclais relativas ao objetivo da reunião e, em seguida, passa a
palavra aos expositores. 0 Presidente registra a presença do Deputado
Adelmo Carneiro Leão e do Sr. Benedito Gomes dos Reis, Vereador de
TimOteo. Passa-se a fase de debates, corn a participaçao dos expositores,
dos Deputados presentes e dos Srs. José Lino Tavares, do Sindicato dos
Metalürgicos de Joäo Monlevade, e Cicero Barbosa Machado, Assessor da
METASITA, conforme consta nas notas taquigráficas. 0 Presidente transfere
a Presidêncja ao Deputado Ronaldo Canabrava e apresenta dois
requerimentos, em que solicita seja realizada audiência pCiblica desta
Comissão corn a Comissão do Trabalho da Cãmara Federal para se discutir o
descumprimento da jornada de seis horas, nos casos de trabalho ininterrupto
de revezamento; e seja encaminhada moção de repüdio as autoridades que
menciona, devido ao descumprirnento das normas trabaihistas,
principalmente quanto a jornada de seis horas. Submetido a votação, cada
urn por sua vez, são aprovados os requerirnentos. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, dos
convidados e demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Ostrabaihos.

Sala das Comissoes, 23 de novembro de 1999.
Ivo José, Presidente - Ronaldo Canabrava - Amilcar Martins.

ATA DA ia REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DAS
CONSTRUTORAS

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de novembro de
mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das Comussães os
Deputados Antonio Andrade, Doutor Viana, Rêmolo Aloise e Rogério Correia,
membros da supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Antonio Andrade, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Doutor Viana, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a discutir e votar proposiçoes da Comissão. Ato continuo, o
Presidente indaga se ha proposiçOes a serem apresentadas. 0 Deputado
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ROmolo Aloise apresenta requerimento em que solicita seja enviado oficio ao
Secretário de Estado da Fazenda para que encaminhe a esta Comissão
informacOes sobre o valor do débito das construtoras, no perIodo de julho a
dezembro de 1998, e sobre quais não foram beneficiadas no aludido periodo.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Logo apOs, o Presidente
passa a Presidência ao Deputado Doutor Viana e, em seguida, apresenta
requerimento em que solicita seja convidado o ex-Superintendente do
Tesouro Estadual, da Secretaria de Estado da Fazenda, Sr. Márcio Favilla
Lucca de Paula, para informar sobre os pagamentos efetuados a diversas
construtoras no perlodo compreendido entre julho e dezembro de 1998.
Submetido a votacão, é o requerimento aprovado. Apás, o Deputado AntOnio
Andrade reassume a direcão dos trabaihos. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 24 de novembro de 1999.
AntOnio Andrade, Presidente - Rogério Correia - Rêmolo Aloise.
ATA DA 7a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçAO
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis de novembro de mil

novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Elmo Braz, Maria Olivia e Djalma Diniz, membros da supracitada
Comissão. Havendo ntmero regimental, o Presidente, Deputado Elmo Braz,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do
Deputado Djalrna Diniz, dispensa a Ieitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Em
seguida, a Presidéncia informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e distribui a Deputada Maria Olivia os Projetos de
Resolução n°s 433 e 578/99 e ao Deputado Djalma Diniz o Projeto de Lei n°
204/99. Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, passa-se 6 1a Fase da Ordem do
Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sobre proposicOes sujeitas a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados Os

Pareceres de Redacão Final dos Projetos de Resolução n°s 433, 578/99
(relatora: Deputada Maria Olivia) e do Projeto de Lei n o 204/99 (relator:
Deputado Djalma Diniz). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presenca dos parlamentares, convoca Os membros da Comissâo
para a próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 17/11/99, quarta-
feira, as 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 23 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis - Maria Olivia.
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ATA DA 2 REUNIAO ORDINARIA DA CPI DAS BARRAGENS

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de
novembro de mil novecentos e noventa e nove, comparecem na Sala das
Comissöes Os Deputados Marcelo Gonçalves, Bilac Pinto, Maria José
Haueisen, Carlos Pimenta e Antonio Andrade, membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Marcelo
Gonçalves, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçäo de
requerimento da Deputada Maria José Haueisen, dispensa a leitura da ata da
reunjâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissáo presentes. 0 Presidente informa que a finalidade da reunião é ouvir
os Srs. Roberto Grapiüna, Presidente da Associação dos MunicIpios do Baixo
Jequitinhonha - AMBAJ -; Rogerio Rocha Rafael, Presidente da Associação
dos Municipios do Médio Jequitinhonha - AMEJE -; Ronaldo Mota Dias,
Presidente da Associaçao dos Municipios da Area Mineira da SUDENE -
AMAMS -; Dênio Marcos SimOes, Presidente da Associação dos MunicIpios
do Médio São Francisco - AMESF -; Edailton AntOnio Pirnenta, Presidente da
Associaçao dos MunicIpios do Alto Jequitinhonha - AMAJE -; e Teófilo
Barbosa Neto, Presidente da Associação dos MunicIpios do Vale do Mucuri -
AMUC -, que discorrerão sobre a construção de barragens nas respectivas
regiOes A Presidência registra o comparecimento apenas dos dois primeiros
convidados, aos quais chama para compor a mesa dos trabalhos. Corn a
palavra, Os Srs. Roberto GrapiUna e Rogério Rocha Rafael fazem suas
exposiçOes iniciais e em seguida são questionados pelos Deputados Bilac
Pinto e Maria José Haueisen, conforme consta nas notas taquigráficas. 0
Deputado Bilac Pinto apresenta requerimento em que solicita seja rernetido
ofáicio ao Sr. Marcello Siqueira, Presidente da COPASA -, para que o Orgao
informe a esta Comissão o norne das empreiteiras que foram contratadas
para realizar a construção das barragens situadas nas margens direita e
esquerda do rio Jequitinhonha, esclarecendo: os critérios usados para a
escolha dessas empreiteiras; o valor de cada obra e suas especificaçOes
técnicas; as empresas que concluiram as obras; as ernpresas que
subempreitaram as obras; e se houve algurna barragern construlda na
propriedade de Prefeitos ou ex-Prefeitos. Submetidos a votaçao, é 0
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece o comparecirnento e a colaboração dos Srs. Roberto Grapiüna,
Presidente da AMBAJ; e Rogério Rocha Rafael, Presidente da AMEJE, pelos
subsIdios prestados a Comissão, agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Cornissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das ComissOes, 23 de novembro de 1999.
Marcelo Gonçalves, Presidente - Maria José Haueisen - Bilac Pinto - Dimas

Rodrigues - Carlos Pimenta.
ATA DA 8a REUNIAO ORDINARIA DA CPI DO IPSM

As quinze horas e quinze minutos do dia dezesseis de novernbro de mil
novecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das ComissOes os
Deputados Cabo Morais, João Paulo, Márcio Kangussu e Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo niimero regimental,
o Presidente, Deputado Mãrcio Kangussu, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente dá ciência do
recebimento da seguinte correspondência: Oficios n°s 422199-DG/DAISdoc e
025/99-DG/APC, do Diretor-Geral do IPSM, pedindo o fornecimento das notas
taquigráficas dos depoimentos prestados a esta Comissão e encaminhando
documentos e informaçOes solicitadas por esta Cornissão. Em seguida,
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Francisco Moreira de
Miranda Junior, Inspetor da Secretaria da Fazenda, e Henrique Hermes
Gomes de Morais, Subdiretor da Superintendência Central de Auditoria
Operacional da Secretaria da Fazenda, e a discutir e votar proposicOes da
Comissão. Neste momento comparece o Deputado Antonio Roberto, que
assume a direcão dos trabaihos e passa a palavra aos convidados, cada um
por sua vez, para as consideraçöes iniciais. ApOs, são abertos os debates,
corn a participação dos parlamentares presentes, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prOxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os

trabaihos.
Sala das ComissOes, 23 de novembro de 1999.
AntOnio Roberto, Presidente - Cabo Morais - Sargento Rodrigues - Marcia

Kangussu.
ATA DA 7a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As nove horas e quarenta minutos do dia dezessete de novembro de mu

flovecentos e noventa e nove, comparecern na Sala das ComissOes as
Deputados João Paulo, Bené Guedes e Mauri Torres, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado
João Paulo, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
req uerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião
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anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
o Presidente, Deputado João Paulo, informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e passa a .a Ease da ordem do dia,
compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita
a apreciação do Plenário da Assembléia. Corn a palavra, o Deputado Bené
Guedes, relator do Projeto de Lei n o 150/99, emite parecer no 2 1 turno,
mediante o qual conclui pela aprovacão da matéria na forma do vencido no 10

turno. A seguir, esse Deputado emite parecer sobre a Emenda no 1,
apresentada no 10 turno, em Plenário, ao Projeto de Lei n o 301/99, mediante o
qual conclui pela aprovaçâo da matéria. Submetidos a discussäo e votação,
cada urn por sua vez, são aprovados os pareceres. Cumprida a finalidade da
reuniäo, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca as
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das Comissães, 23 de novembro de 1999.
João Paulo, Presidente - Elaine Matozinhos - Antânio Andrade - Bené

Guedes - Rogerio Correia.
ATA DA 25a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ADMINISTRAçAO

PUBLICA
As dez horas do dia dezesste de novembro de mll novecentos e noventa e

nave, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Doutor Viana, Arlen Santiago, Chico Rafael, Ermano Batista,
Sargento Rodrigues e Sebastião Navarro Vieira, membros da supracitada
Comissâo. Estão presentes também os Deputados Dinis Pinheiro e Antonio
Carlos Andrada. Havendo nümero regimental, o Presidente Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ermano Batista, dispensa a leitura da ata da
reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta. A Presidéncia informa a recebimento
das seguintes proposiçOes, bern como as relatores a que foram distribuidas:
ao Deputado Arlen Santiago os Projetos de Lei n

o
s 393/99 e 448/99 (parecer

sabre as Emendas n°s 2 a 5 e Substitutivo n o 2, apresentados em Plenário),
no 10 turno; ao Deputado Doutor Viana os Projetos de Lei n°s 553/99, 373/99
(parecer sobre as Emendas n°s 1 a 7, apresentadas em Plenário), 418/99
(parecer sobre as Emendas n°s 13 a 19, apresentadas em Plenário) e 424/99
(parecer sabre a Emenda n o 3, apresentada em Plenário), todos no 1° turno;
ao Deputado Sargento Rodrigues as Projetos de Lei no 590/99 e 606/99, no 10

turno; ao Deputado Sebastião Navarro Vieira as Projetos de Lei n°s 592/99 e
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613/99, no 1 0 turno, e 449/99, no 20 turna. Passa-se a l a Fase da Ordem do
Dia, corn a discussão e a votacáa de pareceres sabre prapasicOes sujeitas a
apreciacäo do Plenário da Assembléia. Corn a palavra, a Deputado Doutor
Viana emite seu parecer para a 2° turno sobre a Projeta de Lei n° 75/99, a
qual conclui pela sua aprovacão na forma proposta. Colocada em discussão e
votaçãa, é a parecer aprovado. 0 Deputado Sebastião Navarra Vieira emite a
seu parecer para a 20 turno sabre a Prajeto de Lei no 126/99, a qual conclui
pela sua aprovacão na forma proposta. Colocado em discussão e votaçãa e a
parecer aprovado. Continua corn a palavra a Deputado Sebastiãa Navarro
Vieira, que emite seu parecer sabre a Projeto de Lei n o 181/99, no 20 turna, a
qua! conclui pela aprovacãa da matéria na forma do vencido no 1 0 turno corn
a Emenda no 1, que apresenta. Na fase de discussão, a Deputado Sargento
Rodrigues apresenta propasta de ernenda. Encerra-se a fase de discussão.
Colocado em vatacão a parecer do relator, salvo a proposta de emenda
apresentada, é ele aprovada. Em seguida, é colocada em votação e aprovada
a prapasta de emenda apresentada, corn voto contrário do Deputado
Sebastião Navarro Vieira. 0 Deputada Arlen Santiago, designado pelo
Presidente coma nova relator da matéria, apresenta a nova redação do
parecer, conforme decisãa da Comissäo, a qual conclui pela aprovação na
forma do vencido no 1 0 turno corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. 0
Presidente anuncia que continua em discussão a parecer para a 1 0 turno
sabre as Emendas n°s 1 a 4 e a Substitutivo n o 3, apresentadas em Plenário
ao Projeto de Lei no 89/99, pelo qual o relator, Deputado Arlen Santiago, é
pela rejeiçäa das Emendas n°s 1 a 4 e do Substitutiva no 3 e pela aprovacäO
do projeta na forma do Substitutiva no 4, que apresenta. Na fase de
discussäo, a Deputado Dautor Viana apresenta praposta de emenda que é
acatada pela relator e incorporada ao Substitutivo no 4. Colocado em
discussão e vataçãa, e a parecer aprovado corn as votas contrários dos
Deputados Chico Rafael e Sargento Rodrigues. Corn a palavra, a relator,
Deputada Sebastião Navarra Vieira, ernite seu parecer pela rejeicãa do
Substitutivo no 1 e da Emenda no 2 ao Prajeta de Lei n o 40/99. Na fase de
discussâa da matéria, a Deputado Ermano Batista apresenta propasta de
emenda, a qual é acatada pela relator e incorporada ao parecer. Colocado em
vatacao, é a parecer aprovado, concluinda pela rejeiçãa do Substitutivo no 1 e
da Emenda no 2 e pela aprovacãa da Ernenda no 3, que a relator apresenta. 0
Deputado Doutor Viana, emite seu parecer para a 1° turna sabre a Emenda no
4 e a Substitutivo n o 2, apresentadoS em Plenária ao Prajeta de Lei n o 88/99,
O qual conclui pela rejeição da Emenda no 4 e do Substitutiva no 2. Colocado
em discussãa e vataçãa, é a parecer aprovada. Corn a palavra, a Deputado
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Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei n o 152199, no 10 turno, que
emite seu parecer pela aprovação das Emendas n o

s 1 e 2 ao Substitutivo no
1, apresentadas em Plenário. Colocado em discussão e votação, é 0 parecer
aprovado. Em seguida, usa a palavra o Deputado Doutor Viana, relator do
Projeto de Lei no 172/99, no 10 turno, que emite seu parecer pela rejeiçâo da
Emenda no 4 e dos Substitutivos no

s 1 e 2, apresentados em Plenário.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Continua corn a
palavra o Deputado Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n o 424/99, no 10

turno, que solicita prazo regimental para ernitir o seu parecer. 0 Deputado
Sargento Rodrigues, relator do Projeto de Lei no 589/99, emite seu parecer
pela aprovação da matéria, no 10 turno. Colocado em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Corn a palavra, o relator do Projeto de Lei n o 597/99, no
1° turno, Deputado Arlen Santiago, emite seu parecer pela aprovação da
matéria corn a Emenda no 1, que apresenta. Colocado em discussào e
votação, e o parecer aprovado. Passa-se 21 Fase da Ordem do Dia corn a
discussão e a votação de proposiçães que dispensarn a apreciação do
Plenário da Assembléla. E colocado em votação e aprovado o Requerimento
no 879/99, da Comissão de Direitos Humanos. Passa-se a 3° Fase da Ordem
do Dia, corn a discussão e a votação de proposiçöes da Comissâo. 0
Deputado Arlen Santiago apresenta dois requerimentos: no primeiro, solicita
seja convidadado o Secretário de Estado da Segurança PUblica e o Diretor do
DETRAN para comparecerem a reunião da Comissão, corn a finalidade de se
discutir o Projeto de Lei no 88/99; no segundo, solicita seja encaminhado
oficio ao Presidente da Casa manifestando o desagrado dos membros desta
Cornissão para corn o não-acompanhamento de suas atividades pela TV
Assembléia, principalmente em projetos importantes como o dos ex-
funcionários da MinasCaixa. Colocados em votaçao, cada urn por sua vez,
são estes requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissao para a prOxima reunião ordinâria, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutor Viana - Chico Rafael -

Agostinho Patrüs.
ATA DA 25° REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE MElD AMBIENTE E

RECURSOS NATURAlS
As quinze horas do dia dezessete de novembro de mil novecentos e

noventa e nove, comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Cabo
Morais, Maria José Haueisen, Antonio Roberto e Fábio Avelar, membros da
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supracitada Comissào. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Cabo Morals, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reuniâo
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Cornissão presentes. 0 Presidente, Deputado Cabo Morals, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Na seqüência
passa a leitura das seguintes correspondéncias: da Câmara Municipal de
Ubâ, enviando documento aprovado por unanimidade, solicitando que esta
Assembléia proceda a estudos visando a apresentacão de projeto de lei que
colba e desestimule o consumo excessivo de água por parte dos
consumidores mineiros, impedindo o desperdiclo daquela que já é
considerada a rnercadoria do século XXI; do Presidente da Assembléia
Legislativa do Espirito Santo, comunicando que aprovou o Requerimento no
1.439/99, de autoria do Deputado Eval Galazi, e inseriu nos anais da Casa urn
voto de congratulacOes corn o lnstituto Estadual de Florestas - Regional Rio
Doce pela realização do I Seminário Ambiental de Conselheiro Pena, ocorrido
no dia 7 de outubro do corrente. 0 Presidente inforrna que designou o
Deputado AntOnio Roberto relator do Projeto de Lei n o 480/99. A seguir,
passa-se a fase de discussão e votacäo de proposicOes sujeitas a apreciacão
do Plenário da Assembléia. 0 Deputado Fábio Avelar, relator do Projeto de
Lei no 346/99, no 1 0 turno, emite parecer pela aprovacão do projeto na forma
da Substitutivo no 1, da Cornissão de Constituicão e Justica, corn as Emendas
n

os 1 e 2, da Comissão de Administraçâo Ptiblica. Colocado em discussão e
votaçao, é aprovado o parecer. A Presidência passa a fase de discussão e
votação de proposicOes que dispensam a apreciacão do Plenário. Submetido
a votação, e aprovado o Requerimento no 870/99. 0 Deputado Fábio Avelar
apresenta requerimento em que solicita a aprovação do relatório final da
audiência püblica realizada pela Comissão corn o objetivo de esciarecer a
controvérsia gerada entre a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte e Os

proprietários da area de reserva do manancial do Cercadinho e da COPASA-
MG e que seja encaminhada cOpia dele a autoridades que rnenciona. Após a
leitura de seu relatOrio, são, ambos, aprovados. Logo apOs, o Deputado Fábio
Avetar apresenta requerimento em que solicita a realização de uma audiência
piblica conjunta corn a Cornissão de Educacão para debater o Projeto de Lei
Municipal no 774/98 aprovado pela Câmara e remetido a sancão. Colocado
em votação, e aprovado o requerimento. 0 Presidente procede a leitura de
requerirnento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja realizada
audiência pUblica na cidade de Mariana para apurar deniincias sobre a
contarninaçao de água consurnida pela população desse municipio.
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Submetido a votação, e o requerimento aprovado. Cumprida a finatidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissâo para a prOxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 24 de novembro de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Fábio Avelar - Adelino de Carvalho.
ATA DA 27a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,

COMUNICAçA0 E OBRAS PLJBLICAS
As quinze horas do dia dezessete de novembro de mil novecentas e

noventa e nave, comparecem na Sala das Comissöes Os Deputados Alvaro
Antonio, Bilac Pinto e Dinis Pinheiro, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado Alvaro AntOnio, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Dinis Pinheiro , dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. Dando
prosseguimento, o Presidente distribui o Projeto de Lei n° 580/99 ao
Deputado Dinis Pinheiro e ao Deputado Bilac Pinto, a parecer sabre as
emendas apresentadas ao Projeto de Lei n o 410/99. A seguir, o Presidente
passa a discussão ea votaçao de proposiçOes que dispensam a aprecição do
Plenário da Assernbléia. A Presidéncia submete a vataçâo, em turno Unico, as
Requerimentos n°s 843 a 846 e 861/99, as quais são aprovados, cada urn par
sua vez. Logo a seguir, a Presidente passa a discussão e a votação de
propasiçOes da Comissão. 0 Deputado Alvaro AntOnio passa a direção dos
trabaihos ao Deputado Bilac Pinto, para apresentar requerimento de sua
autoria. 0 Deputado Alvaro AntOnio solicita sejam convidadas o Diretor-Geral
do DER-MG, a Diretor de Transporte Metropolitano, a Diretor de Transporte
Rodoviário do DER-MG e a Chefe do 6 0 Distrito Rodoviário Federal para
comparecerem a reuniao da Comissão corn a finalidade de se discutir a
metodologia de cálculo tarifário dos serviços de transporte intermunicipal,
intrametropolitano e interestaduat. Submetida votaçao, é esta matéria
aprovada. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
prOxirna reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra as
tra bathos.

Sala das ComissOes, 24 de novembro de 1999.
Alvaro AntOnio, Presidente - Bilac Pinto - Dinis Pinheiro - Arlen Santiago -

Wanderley Avila.
ATA DA 3a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL DO FUNDO

SOMMA
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As nove horas e trinta minutos do dia dezoito de novembro de mil

novecentos e noventa e nave, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Arlen Santiago, João Paula e Rêmolo Aloise, membros da
supracitada Cornissão. Havendo nürnero regimental, a Presidente, Deputado
Arlen Santiago, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputada João Paulo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada par aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
O Presidente informa que a reuniOa se destina a discutir e votar proposicOes
da Comissão. São votados e aprovados requerimentas do Deputado Rêmola
Aloise em que solicita sejam encaminhados aos Prefeitos Municipais a seguir
relacionados pedida de envia a esta Casa dos documentos referentes ao
Fundo SOMMA, coma IicitacOes, atestados, lista de obras, precos, data de
assinatura de convênio, contratos e recebimento de abras: Araxá, Barbacena,
Betim, BocaiOva, Campo Bela, Carneirinho, Divinápolis, Frutal, lbiá, Ibirité,
Igarapé, Ipatinga, ItaUna, Iturama, João Monlevade, Juiz de Fora, Lavras,
Nanuque, Ouro Fino, Pará de Minas, Paraopeba, Passos, PatracInia, Pedro
Leopoldo, Poças de Caldas, Porteirinha, Pousa Alegre, Ribeirão das Neves,
Santa Barbara, São Sebastião do Paraiso, Santa Vitôria, Sete Lagoas, Teôfilo
OtOni, Timótea, Trés CoraçOes, Tupaciguara, Uberaba, Unal e Varginha; e
seja encaminhado ao Presidente da COPASA, pedido de envia a esta Casa
dos convénios do órgão, relativos ao Fundo SOMMA. Cumprida a finalidade
da reuniãa, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca
as membros da Comissãa para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra as trabalhas.

Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1999.
Arlen Santiago, Presidente - Bilac Pinto - Joãa Paulo - Márcio Cunha.
ATA DA 15a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As quatorze horas do dia vinte e três de novembro de mil novecentos e

noventa e nove, comparece na Sala das ComissOes a Deputado Joãa Leite,
Presidente da supracitada Comissão. Está presente também a Deputado
Durval Angelo, A Presidência declara aberta a reunião e informa que eta se
destina a auvir as familiares de Marcelo Ribeiro dos Santos, assassinado no
Aeroporto da Pampulha ha urn ano. Em seguida, passa a palavra ao
Deputado Durval Angelo, autor do requerimento que originou a reuniãa, para
suas consideracOes iniciais. Registra-se a presenca das Sras. Terezinha
Ribeiro de Souza e Ivone Rodrigues de Souza, mae e tia, respectivamente,
de Marcelo Ribeiro dos Santos, e do Sr. José Roberta Rezende, Ouvidor da
Policia do Estado. 0 Deputado Jaão Leite concede a palavra aos convidados,
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conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidéncia agradece a presença dos parlarnentares, convoca as membros
da Comissão para a prOxirna reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabal has.

Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Joào Leite, Presidente - Maria Tereza Lara - Marcelo Goriçalves.

ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
ADMINISTRAçA0 PUBLICA

As quinze horas do dia vinte e trés de novernbro de mil novecentos e
noventa e nove, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Doutor Viana, Agostinho Patrüs, Chico Rafael e Dalmo
Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também
as Deputados Agostinho Silveira e Eduardo Daladier. F-lavendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Agostinho Patrüs, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelas mernbros presentes. 0 Presidente informa
que a reuniâo se destina a apreciar a matéria canstante na pauta. Passa-se a
1a Fase da Ordem do Dia, corn duscussão e votacäo de pareceres sobre
proposiçöes sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Deputado
Agostinho Patrüs apresenta requerimento em que solicita a retirada de pauta
do Projeto de Lei no 90/99, do Deputado Miguel Martini. Colocado em votaçäo,
é a requerimento aprovado. A seguir, a Deputado Doutor Viana apresenta
requerimento em que solicita a inversão da pauta da reunião. Colocado em
vatação, e a requerimento aprovado. Corn a palavra, a Deputado Doutor
Viana, relator do Projeto de Lei n o 553/99, do Deputado Sargerito Rodrigues,
no 10 turna, ernite parecer pela aprovaçâo da matéria. Colocado em
discussao e votaçéo, e a parecer aprovado. Ainda corn a palavra, a Deputado
Doutor Viana, relator do Projeto de Lei n o 424/99, do Procurador-Geral de
Justiça do Estado, emite parecer pela aprovacãa da Emenda n o 3,
apresentada em Plenário, no 1 0 turno. Colocado em discussâo e votação, é a
parecer aprovado. 0 mesmo Deputado, relator do Projeto de Lei n o 418/99, do
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, emite parecer pela aprovacâo
das Emendas n

o
s 17 a 19, pela rejeiçâo das Emendas n

o
s 13 a 16,

apresentadas em Plenárlo, e pela aprovação da Subemenda n o 1 a Emenda
n o 6, da Comissão de Administraçào Püblica. Colocado em discussào e
votaçao, é aprovado a parecer. Cumprida a finalidade da reuniäo, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros
da Comissão para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
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encerra as trabaihos.

Sala das Cornissöes, 24 de novembra de 1999.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Doutar Viana - Chico Rafael -

Sebastiãa Navarro Vieira - Sargento Rodrigues - Agostinha Patrüs.

TRAM ITAçAO DE pRoposlcc)Es
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 569/99

Comissâo de Meio Ambiente e Recursas Naturals
RelatOrio

0 Projeta de Lei n o 569/99, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, visa a instituir
a Sernana da Agua, por meia de alteração na Lei n o 10.821, de 22/7/92.

Publicada em 23/7/99, a proposicâo foi distribuida as Comissöes de
Constituicão e Justiça e de Meia Ambiente e Recursos Naturais, para receber
parecer, nos termos regimentals. A Comissãa de Canstituição e Justica
cancluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Vern, agora, a projeta a esta Comissão, para receber parecer quanta ao
mérito.

Fundamentacão
A proposicãa em tela tern par objetivo ampliar as comemaracães relativas

ao Dia dos Rios e da Agua, transformanda-as em Semana da Agua, que
englobará a data do evento original e se estenderá do prumeiro aa segundo
sábado de agasta.

As atividades relacionadas ao Dia dos Rios e das Aguas valtarn-se, via de
regra, para a educaçaa ambiental orientada para o usa e a canservacäa dos
recursos hIdricos, cansideranda todas as fases do ciclo hidralógico e suas
diversas formas de acorrência na natureza. Em vãrios Estadas da Federacãa,
essas comemaraçães ja se estendem par uma semana, coma pretende a
prapasiçâa em tela. Deve-se ressaltar que fato similar ocorreu cam a Dia da
Arvare, que fai transfarmada, par decreta federal, em Semana Florestal.

Corn a intuita de aprimarar a prajeto, tornando mais expressiva a tItulo da
camemoraçäa, estarnos sugerinda a Emenda n o 1, para evacar a irnpartância
da preservaçâa e canservaçäa dos cursos de água coma elementa
fundamental nas açöes de educaçãa ambiental voltada para as recursos
hidricos.

Canclusãa
Em face do exposta, apinamas pela aprovacão do Prajeta de Lei n o 569/99,

em turno Unica, cam a Emenda n o 1, a seguir apresentada.
EMENDA No 1

D6-se ao art. 10 a seguinte redaçäo:
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"Art. 1°- 0 art. 10 e o parágrafo Onico do art. 2° da Lei n o 10.821, de 22 de

juiho de 1992, passam a vigorar corn a seguinte redaçáo:
Art. 10 - Fica instituida no Estado a Semana dos Rios e das Aguas, a ser

comemorada, anualmente, no perlodo compreendido entre o primeiro e o
segundo sábados do més de agosto.

Art. 20 - ...............................
Parágrafo Cinico - Serão promovidas atividades comemorativas da Sernana

dos Rios e das Aguas nas escolas estaduais e nas particulares inspecionadas
pelo Estado.".

Sala das Comissöes, 24 de novembro de 1999.
Cabo Morais, Presidente - Fábio Avelar, relator - Adelino de Carvaiho.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 623/99
Corn issão de Direitos Humanos

Relatório
De iniciativa do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela tern por

escopo instituir o Dia do Escrivão de Policia, a ser comemorado anualmente
no dia 5 de novembro.

A proposiçâo foi examinada preliminarmente pela Comissâo de Constituição
e Justiça, que emitiu parecer considerando-a jurIdica, constitucional e legal na
forma em que foi apresentada.

Dando prosseguimento a tram itaçâo do projeto, compete agora a este órgão
colegiado apreciá-lo, nos termos do art. 102, V, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme ressalta o autor da proposiçao, esta tern a objetivo de prestar

merecida homenagem a classe dos Escrivães de Poilcia, em reconhecimento
da importância de seu papel no sistema de segurança püblica e no exercIcio
das funcoes judiciárias, bern como do zelo e dedicaçao corn que ela
desempenha suas funçöes.

Corn efeito, o Escrivão de Policia, por ser merecedor de fé püblica, é o elo
de ligaçäo entre a polIcia e a comunidade; é profissional altamente
qualificado, cuja vida funcional se pauta pela retidâo, sempre subordinada aos
estritos ditames da lei. A sua importância na Policia Judiciária é tal que nâo
ha delegacia de pal icia que funcione adequadamente sem a presença dele.

Cumpre observar, ainda, que a escoiha da data comemorativa - dia 5 de
novembro - vai ao encontro da vontade de toda a classe, por corresponder a
que Ihe foi dedicada em lei par dois outros Estados. Alérn disso, a data é uma
alusäo ao dia e mês de nascimento da figura histórica que apropriadamente
incorpora os valores almejados pelo Escriväo de PolIcia: a jurista e politico
Ruy Barbosa.
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Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 623/99
na forma apresentada.

Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
João Leite, Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA 0 1° TURNO DA EMENDA N o 2 A PROPOSTA DE
EMENDA A CONSTITUIçAO N° 4/99

Comisséo Especial
RelatOrio

A Emenda n° 2 a Proposta de Ernenda a Constituiçâo n o 4/99 foi
apresentada em Plenário, pelo Deputado Edson Rezende.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18/11/99, vem a proposicâo a esta
Comissâo Especial para receber parecer, nos termos do art. 201 do
Regimento Interno.

Fundamentacão
A emenda em exarne visa a modificar a Proposta de Emenda a Constituição

n° 4/99, que dá nova redacao ao "caput" do art. 201 da Carta Estadual,
alterando a percentual minirno da receita destinada a educacão.

A alteracäo proposta acrescenta a referida proposta a palavra "pUblico",
restringindo a aplicacao dos recursos ao ensino püblico.

Na forma aprovada no 10 turno por esta Comissäo, o percentual foi elevado
para 36,5%, Indice significativamente superior aos 30% propostos na Emenda
n° 2.

Cumpre, ainda, lembrar que, no Seminàrio Legislativo Construindo a Politica
da Educaçâo PUblica em Minas Gerais, realizado por esta Casa em outubro
Ultimo, corn expressiva participacão de todo a setor educacional do Estado,
foram aprovadas várias propostas que se referem a formação, a qualificacâo
e ao aperfeiçoamento do educador e que dependem, para seu êxito, da
cooperacão entre instituiçöes pUblicas e privadas de ensino.

A restrição proposta pela Emenda n o 2 dificultaria a realização de eventuais
convênios corn estabelecirnentos de ensino da rede particular, a que não
resultaria em benefIcio para a educacâo rnineira.

Conclusâo
Dadas as consideraçöes apresentadas, apinamos pela rejeicâo, no 10 turno,

da Emenda n° 2a Proposta de Ernenda a Constituição n° 4/99.
Sala das Comissöes, 24 de novembro de 1999.
Marcelo Gonçaives, Presidente - Antonio Andrada, relator - João Paulo.

PARECER PAPA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N° 303/99
Cornissão de Saüde
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Relatório

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epigrafe institul o
Programa de Atendirnento Domiciliar a Idosos e dá outras providénclas.

Foi a projeto distribuldo as Comissöes de Constituiçao e Justiça, do
Trabaiho, da Previdência e da Acao Social e de Fiscalizaçao Financeira e
Orcamentaria. A primeira concluiu pea juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposição e apresentou-Jhe a Emenda no 1. A segunda opinou
por sua aprovação e apresentou-lhe as Emendas n os 2 e 3. A terceira
também opinou por sua aprovaçâo.

Agora vem o projeto a esta Comissâo para receber parecer, em
conformidade corn o disposto no art. 102, XI, c/c o art. 183, do Regirnento
Interno.

Fundamentacao
A proposiçao em tela autoriza a Poder Executivo a instituir o Programa de

Atendimento Damiciliar ao Idoso, estando em conformidade corn o § 1 0 do art.
230 da Canstituiçao Federal, corn o § 10 do art. 225 da Constituiçäo Estadual
e corn a Lei Federal n o 8.842, de 4/1/94, que dispoe sobre a PolItica Nacional
do Idoso. A referida lei federal determina a promoção, a proteçâo e a
recuperação da saUde do idoso, mediante a criaçâo de programas e a adoçâo
de medidas profiláticas. 0 legislador mineiro, por sua vez, elaborou a Lei no
12.666, de 1997, que estabelece a politica estadual de amparo ao idoso e
propöe programas de descentralizaçao da assistência ao idoso,
contemplando o atendimento em sua prOpria residência.

Considerando, no entanto, que tais politicas ainda não estâo efetivamente
implementadas, reconhecernos a importáncia da proposiçäo em comento,
sobretudo porque está estatisticamente comprovado a envelhecimento da
populaçâo brasileira, ficando assim justificado a empenho da autora na
assistência a essa camada da populaçao no Estado.

No entanto, por entendermos que a equipe minima de atendimento prevista
no art. 4° da praposico constitui-se num requisito de dificil atendimento, no
caso dos pequenos municIpias, apresentamos a Ernenda n o 4, que suprime a
discriminaçao dos profissionais e, ainda, para atender aos preceitos da boa
técnica legislativa, trazemos esse comando para a art. 20.

Para esclarecer meihor a forma de implementaçao do programa,
apresentamos também a Emenda no 5, que, pela natureza de seu tema, torna
prejudicada a Emenda n o 3, da Comissào do Trabalho, da Previdência e da
Açao Social.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 303/99 corn a
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Emenda no 1, da Comissão de Constituicão e Justica, corn a Emenda no 2, da
Cornissão do Trabalbo, da Previdência e da Ação Social, e corn as Emendas
n

os 4 e 5, a seguir apresentadas, ficando prejudicada a Emenda n o 3, da
Comissãa do Trabalho, da Previdéncia e da Açao Social.

EMENDA N°4
Dê-se ao art. 21 a seguinte redaço:
"Art. 21 - 0 Programa de Atendimento Dorniciliar aos Idosos destina-se ao

atendirnento a pessoa idosa em seu próprio domicIlio, par melo de equipes
multidisciplinares.".

EMENDA N O 5
D&-se ao art. 40 a seguinte redaçao:
"Art. 40 - 0 Programa de Atendimento Domiciliar aos Idosas será

implernentado no âmbito municipal, par melo de convênio a ser firmado entre
o Estado e as municipios.

Paragrafo ünico - 0 programa de que trata a "caput" deste artigo será
acornpanhado, controlado e avaliado pela Direçào Estadual do Sistema Unico
de Saüde.".

Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Arlen Santiago -

Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 529/99

Comissão de SaUde
RelatOrio

O prajeto de lei em epigrafe, do Deputada Aliton Vilela, dispãe sabre a
proibição da venda de cigarras e similares a menores de 18 anos.

Publicado em 2/9/99, foi a projeto distribuldo a Comisso de Constituição e
Justiça, que perdeu a prazo regimental para emitir parecer. A requerimenta do
autar, baseada no art. 140 do Regimento Interna, foi a projeto encaminhada a
esta Cornissâo para receber parecer, nos termos do art. 182, c/c a art. 102,
XI, "a", daquele diploma legal.

Fundamentaçãa
O tabagismo é urn hábito que deve ser combatido, de forma continua e

firme, em todas as instâncias politicas e sociais, devido aos inUmeros males
que causa.

A literatura médica mundial é coesa e incontraversa quanta a descriçâo dos
maleficias causados pelo fumo, além de apontá-lo coma causador de
dependência fisica e psIquica.

0 Brasil ainda investe pouco nas medidas preventivas para a canservaçâo
da saUde de seus cidadãas. 0 combate ao tabagisma, a despeito das normas
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jurIdicas já existentes e das campanhas de esclarecimento a populaçáo,
merece atençào redobrada de nossa parte, especialmente no que diz respeito
ao püblico joveni, mais vulnerável as más influências da propaganda feita
pela indüstria desse setor. Assim, entendemos coma muito louvável e
rneritOria a iniciativa do autor, uma vez que sabemos a quanta é fácil a acesso
ao praduto par parte dos javens, que não encoritram barreiras para sua
aquisiçàa, numa clara e acintosa inobservância da legislaçâo em vigor.

A causa defendida pela propasiçãa é de tal modo relevante que a maior
fabricante mundial de cigarras, a campanhia americana Philip Morris, publicau
receritemente uma declaracàa na qual reconhece as males provocadas pelo
tabagisma e também a fata de que o fumo causa dependência fisica e
psiquica. Embara tenhamos razöes de sabra para descanfiar do gesto da
referida empresa, entendendo-o mais coma urna forma de se resguardar cam
relaçao a futuros confrontos judiciais, a iniciativa inaugura urn momenta nova,
ou seja, urn tempo em que os prOprias fabricantes deixam de discutir a
inegável caráter destrutivo do furno para a saüde de seus usuários.

Apesar de toda a sintania que temas corn a propósita do prajeto em análise,
julgarnos que a matéria, par sua amplitude, deve ser tratada em normas
federais. Alias, a União já se ocupou do terna. 0 Estatuto da Crianca e do
Adolescente, contido na Lei Federal no 8.069, de 12/7/90, disciplina a matéria,
aoestabelecer em seu art. 81 a proibiçao da venda a criança ou adolescente
de produtos cujos componentes passam causar dependência fisica ou
psiquica, ainda que par utilização indevida. Senda a fumo urna substância
inequivocamente enquadrada nessa categaria, entendernos que a matéria já
se encontra disciplinada no ordenamento juridico federal vigente. Ademais, a
art. 243 do rnesmo diploma contérn norma de natureza penal, imputando pena
de detenção de seis meses a dais anos e multa àquele que vende, fornece,
ministra ou entrega a criança ou adolescente, sem justa causa, produtas
cujos camponentes possam causar dependência fisica ou psiquica.

Lembramos ainda que, rnesmo anteriormente a vigência da Lei n o 8.069, de
1990, a Portaria no 731, de 31/5/90, do Ministério da Satde, já praibia, em seu
art. 5°, "a venda de cigarras para rnenares de idade". Entendernos, portanta,
que a praposta parlamentar não ma ya no rnundo juridica, não havendo razöes
para que a rnatéria seja aprovada por esta Casa Legislativa, ainda que se
trate de iniciativa louvável.

Conclusão
Em face do exposta, sarnos pela rejeição do Projeto de Lei no 529/99.
Sala das Comissöes, 25 de novembra de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Arlen
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Santiago - Carlos Pimenta.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 613/99
Comissão de Adrninistração PUblica

Relatório
De autaria do Deputada Antonio Julio, a prajeta de lei em epIgrafe

acrescenta artigas a Lei n o 13.163, de 20/1/99, que promove a adequação da
Lei Orgânica do Instituto de Previdência do Legislativo do Estada de Minas
Gerais - IPLEMG - as norrnas constitucianais e dá outras providências.

Publicada em 15/10/99, a praposiçãa foi encaminhada a Comissão de
Constituicão e Justiça, que cancluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria na forma do Substitutivo n o 1, que apresentau.

Vern, agora, a esta Comissão, para receber parecer de mérito, nos termas
regi mentais.

Fundamentação
Segundo a ilustre administrativista Celsa Antônia Bandeira de Mello,

"agentes politicos são as titulares dos cargos estruturais a organizacãa
palitica do Pals, ista e, são as acupantes dos cargos que campOem a
arcabauço constitucianal do Estada, e, partanta, a esquerna fundamental do
pader". Estão sujeitas a normas especificas para sua escoiha, investidura,
conduta e pracessa par crimes funcionais e de responsabilidade, que Ihes são
privativas. E a casa dos Deputados Estaduais.

E preciso salientar que agentes politicos não são servidores püblicas e,
portanto, nao se sujeitarn aa mesmo regime juridico estabelecido para esses
pela Constituicão de 1988. Dessa forma, nãa se apticam a eles as regras
contidas no art. 40 da Carta Magna, que trata especificamente do regime
previdenciário dos servidares püblicas.

Para as agentes politicos, vigora a disposição da Lei Federal n o 8.212, de
2417/91, cam a alteração introduzida pela Lei Federal no 9.506, de 30/3/97,
Segundo a qual a detentar de mandata eletiva federal, estadual au municipal,
desde que não vinculado a regime práprio de previdéncia, participará,
obrigatoriamente, do regime geral de previdéncia social.

Os parlamentares mineiras cantam cam regime previdenciária própria,
sendo segurados do Instituto de Previdência do Legislativa do Estado de
Minas Gerais - IPLEMG-, autarquia vinculada aa Pader Legislativa, cujo
objetivo e precisamente assegurar a aposentadoria desses agentes.

Em virtude das alteraçöes introduzidas a Canstituição da Repüblica pela
Emenda no 20, foi necessário adequar a Lei Orgânica do IPLEMG as novas
diretrizes canstitucianais relativas a previdéncia, a que foi feito recentemente,
por rneio da Lei n o 13.163, de 1999. A praposicão em tela abjetiva, agora,
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E o caso, por exemplo, dos requisitos para a aposentadoria corn proventos
integrals, a qual, nos termos da proposiço, sera concedida tendo em vista a
conjugaçäo do tempo de contribuição corn a idade do agente, o que é medida
de moralidade administrativa.

Essas e outras medidas consignadas no projeto em exame trazem
aprimoramentos ao ordenamento que ora se pretende alterar, atuaiizando-o e
adaptando-o ainda mais aos preceitos constitucionais, razão pela qual a
proposiçao se mostra conveniente e oportuna, merecendo ser aprovada pelos
membros desta Casa. 0 Substitutivo no 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, por sua vez, deu tratamento mais adequado a proposição no que
tange a técnica legislativa.

Todavia, apresentamos a Emenda no 1 ao referido Substitutivo no 1, apenas
para tornar mais clara a participaçâo da Assembléia Legislativa na
preservação do equilIbrio financeiro e atuarial necessário a manutenção do
regime previdenciário dos Deputados deste Estado.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 613/99 na forma

do Substitutivo no 1, da Comissão de Constituicao e Justiça, corn a Emenda
n o 1, apresentada a seguir.

EMENDA N O 1
No art. 30 do Substitutivo n o 1, d&-se ao art. 52 da Lei n o 13.163, de 20 de

janeiro de 1999, a seguinte redaçao:
"Art. 3°- .......................................................................................
Art. 52 - Para compor a reserva técnica do Instituto, de responsabHidade do

poder püblico, nos termos do art. 11 da Lei no 6.258, de 13 de dezembro de
1973, e da Iegislação em vigor, a Assembléla Legislativa também repassará
recursos ao IPLEMG, para cumprimento do exigivel atuarial , em face do que
dispae o inciso XXXVI do art. 62 da Constituiçao do Estado de Minas Gerais".

Sala das Comissães, 25 de novembro de 1999.
Doutor Viana, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Arlen

Santiago - Chico Rafael - Antânio Jtilio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LE! N o 363/99

Comissão de SaUde
Relatário

De autoria do Deputado Luiz Fernando Faria, o Projeto de Lei n o 363/99
dispöe sobre o atendimento odontolOgico preventivo nas escolas estaduals.

Aprovada a matéria no 10 turno corn as Emendas n o
s 1 e 2, retorna o

projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos

1657

do art. 189, § 1 1), c/co art. 102, XI, do Regirnento Interno.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto sob comento tern por objetivo assegurar atendimento

odontológico preventivo nas escolas estaduais.
O vencido no 1 1 turno, sobre o qual nos cabe emitir parecer, compreende o

projeto original corn as Emendas n
o
s 1 e 2, apresentadas por esta Comissão.

As modificacôes efetivadas no texto original são procedentes, pois o
adequararn não sO a realidade como também a melhor técnica legislativa. As
alteracOes feitas tornaram mais concreta a intencão do projeto, uma vez que
especificaram as medidas que se pretende sejam tornadas pelo profissional
responsável pelo atendimento.

A proposição não necessita de outros reparos desta Comissão. Portanto,
ratificamos nossa posicão do 1 0 turno, que é pela conveniência e
oportunidade da aprovação da matéria.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacão, no 21 turno, do Projeto de Lei

n o 363/99 na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissöes, 25 de novernbro de 1999.
Edson Rezende, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Adelmo Carneiro

Leão.
Redacão do Vencido no 1 0 Turno

PROJ ETO DE LEI N O 363/99
Dispöe sobre o atendimento odontolOgico preventivo nas escolas estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Estado adotará, no âmbito de sua competéncia no Sistema Unico

de SaUde - SUS -, as medidas necessárias para assegurar atendimento
odontologico preventivo nas escolas estaduais.

Parágrafo tnico - 0 atendimento odontolOgico preventivo constará de
aplicação de flüor, evidenciacão de placa bacteriana, instrucão sobre regras
de higiene e encaminhamento do aluno para tratarnento, entre outras
medidas.

Art. 20 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta
de:

- dotação orçamentária consignada a Secretaria de Estado da SaUde;
II - outras fontes.
Art. 30 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicacao.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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ATA DA 98a REUNIAO ORDINARIA, EM 25/11/99
Presidéncia dos Deputados José Braga e Durval Angelo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagens n°s 65/99 ( encaminha a indicacäo do nome do
Sr. Nelzio de Assis para Diretor-Geral do DEOP-MG), do Governador do
Estado; 66/99 (encaminha o Projeto de Lei no 699/99), do Governador do
Estado; 67/99 (encaminha o Projeto de Lei Complementar n o 19/99), do
Governador do Estado; 68 e 69/99 (encaminham os Projetos de Lei n°s 700 e
701/99, respectivamente), do Governador do Estado - OfIcios 2a Fase
(Grande Expediente): - Apresentação de Proposiçöes: Projetos de Lei n°s 702
a 704/99 - Requerimentos n°s 941 a 944/99 - Requerimentos dos Deputados
Sebastião Costa e outros, Rogério Correia, Miguel Martini e Dalmo Ribeiro
Silva e outros e das Comissöes Especiais do Fundo SOMMA e das
Construtoras - Proposiçäo não recebida: Projeto de Lei dos Deputados
Sebastiäo Navarro Vieira e Joâo Batista de Oliveira - Comunicaçöes:
Comunicacães das Comissöes de Administração PUblica, de Transporte, de
PolItica Agropecuária, de Direitos Humanos e de Meio Ambiente e do
Deputado Marcelo Gonçalves (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Bené Guedes, Sebastião Costa, Doutor Viana e Carlos Pimenta -
2 Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscriçöes - Decisão da
Presidéncia (3) - Leitura de ComunicaçOes - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Miguel Martini, Rogério Correia e Dalmo
Ribeiro Silva e outros; deferimento - Votaçao de Requerimentos:
Requerimentos das Comissöes Especiais do Fundo SOMMA e das
Construtoras; aprovaçäo - Requerimento n o 467/99; discurso do Deputado
Carlos Pimenta; aprovacão - Requerimentos n

os 468 e 502199; aprovacão -
Requerimento no 524/99; aprovação na forma do Substitutivo no 1 -
Requerimento no 527/99; aprovação - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente -
Discussao e Votacão de Proposiçães: Requerimento do Deputado Durval
Angelo; aprovação - Inexisténcia de "quorum" para a votação das propostas
de emenda a Constituicão - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei no
295/99; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Discussäo, em 10 turno,
do Projeto de Lei no 532199; apresentacão das Emendas n°s 3 e 4;
encaminhamento do projeto e das emendas a Comissão de PolItica
Agropecuaria - Discussâo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 540/99; emissâo
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de parecer pelo relator; encerramento da discussâo, aprovação - Discussâo,
em 20 turno, do Projeto de Lei n° 201/99, apresentaçao das Emendas n°s 1 a
3; encerramento da discussâo; votaçào do projeto, salvo emendas; aprovaçâo
na forma do vencido em 10 turno; leitura da Emenda n° 1; votaçâo; aprovaçäo;
leitura da Emenda n° 2; votaçäo; aprovaçao; leitura da Emenda n o 3; votaço;
aprovaçao - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n o 449/99; aprovação -
Inexisténcia de "quorum" para a votação das prapostas de emenda a
Constituiçao - 3a Parte: Leitura de Comunicaçöes - Encerramento.

Compareciniento
- Comparecem as Deputados:
Anderson Adauto - José Braga - Durval Angelo - Gil Pereira - Adelino de

Carvaiho - Adeirno Carneiro Leáo - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Alberto
Pinto Coelho - Alvaro Antonio - AmbrOsjo Pinto - Amilcar Martins - Antonio
Andrade - AntOnio Carlos Andrada - Antonio Genaro - AntOnio Julio - Antonio
Roberto - Arlen Santiago - Bené Guedes - Bilac Pinto - Cabo Morais - Carlos
Pirnenta - Chico Rafael - Dalmo Ribeiro Silva - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Viana - Edson Rezende - Eduardo Brandão -
Eduardo Hermeto - Elaine Matozinhos - Elbe BrandOo - Elmo Braz - Ermano
Batista - Fábia Avelar - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - lvo José - JoOo Leite -
JoOo Paulo - Joáo Pinto Ribeiro - José Henrique - José Milton - Luiz Menezes
- Luiz Tadeu Leite - Marcelo Goncalves - Márcio Cunha - Marcia Kangussu -
Marco Regis - Maria Olivia - Maria Tereza Lara - Mauri Tortes Mauro Lobo -
Olinto Godinho - Pastor George - Paulo Piau - Rêmolo Aloise - Rogerio
Correia - Ronaldo Canabrava - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastiáo Navarro Vieira - Wanderley Avila.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos as
flossos trabaihos. Cam a palavra, a Sr. 2 1-Secret6rjo, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado João Paulo, 2 0- Secretárja "ad hoc",

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1°-Secret6rio
correspondOncia:
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"MENSAGEM No 65/99*

Belo Horizonte, 24 de novembro de 1999.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., em atencOo ao disposto no art. 62, XXIII,

"d", da Constituiçao do Estado, e consoante decisOo do Supremo Tribunal
Federal, a name do Dr. Nelzio de Assis, designado para responder pelo cargo
de Diretor-Geral do Departamento de Obras POblicas do Estado de Minas
Gerais - DEOP-MG.

Atenciosamente,
ltamar Augusta Cautiero Franca, Gavernadar do Estado de Minas Gerais."
- A Cornissão Especial.
* - Publicado de acordo corn a texto original.

"MENSAGEM N O 66/99*
Bela Horizonte, 24 de novembro de 1999.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, a prajeto de lei incluso, que altera a Lei n°
12.228, de 4 de julha de 1996, que cria a Fundo de Desenvolvimento de
IndUstrias Estrategicas - FUNDIEST -, acompanhado de exposicOo de
motivos do Secretário de Estado de IndOstria e Comércio.

Solicitando que a projeta seja apreciado sob o regime de urgência a que se
refere a artigo 69 da ConstituicOo do Estado, apresenta a Vossa Excelência
pratestos de elevado apreço e distinta consideracâo.

Itamar Franca, Gavernador do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI N o 699/99

Altera a Lei no 12.228, de 4 de julho de 1996, que cria a Fundo de
Desenvolvirnento de IndOstrias Estratégicas -FUNDIEST.

Art. 10 - 0 "caput" do artigo 10 da Lei no 12.228, de 4 de julho de 1996,
passa a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 1 0 - Fica criado a Fundo de Desenvolvimento de IndOstrias
Estrategicas - FUNDIEST -, corn a objetivo de dar suparte financeiro a
programas destinados a implantacão, manutençOa e desenvolvimenta de
setores estruturantes do parque industrial mineira.".

Art. 21 - 0 artigo 2° da Lei n° 12.228, de 4 de julho de 1996, passa a vigorar
acrescido de § 20 corn a seguinte redaçao, renumerando-se coma § 10 0 atual
parágrafo Onico:

"Art. 20 - ................................
§ 21 - Fica criado, no Ombito do FUNDIEST, a Prograrna de Apaia as

Empresas de EletrOnica, Inforrnática e de Telecom unicacOes - FUNDIEST-

rA

procede a leitura da ata

"ad hoc", lê a seguinte
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PROE-ELETRONICA, cujos requisitos para concesso de financiarnentos,
assim corno critérios e normas de funcionamento, serâo definidos em ato do
Poder Executivo, podendo ser dispensados, para efeito deste Programa, os
requisrtos de realizaçao de projetos de investimentos para a implantaçao de
nova unidade industrial e de geração de empregos diretos.".

Art. 31 - Os § 3° e 4 1 do aftgo 90 da Lei no 12.228, de 4 de julho de 1996,
passam a vigorar corn a seguinte redaçao:

"Art. 90
§ 30 - As competências e atribuiçoes da gestora e do agente flnanceiro,

além das definidas nos incisos I e II do artigo 40 da Lei Complementar n o 27,
de 18 dejaneiro de 1993, serão estabelecidas em regulamento.

§ 40 - 0 agente financeiro poderá transigir, para efeito de acordo, corn
relação a penalidades previstas decorrentes de inadimplemento por parte do
beneficiário, observados os critérios estabelecidos em ato do Poder
Executivo.".

Art. 4°- 0 artigo 14 da Lei n o 12.228, de 4 dejulho de 1996, passa a vigorar
corn a seguinte redação:

"Art. 14 - Fica o BDMG autorizado a conceder fiança a operaçöes de
financiamento realizadas por municIpios no âmbito de seus programas de
fomento ao desenvolvimento industrial, compatIveis corn os objetivos e
programas do FUNDIEST, obedecidas as normas pertinentes editadas pelo
Banco Central do Brasil.".

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçoes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Turismo e de

Fiscalizaço Financeira para parecer, nos termos do art. 208, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
"MENSAGEM N O 67/99*

Belo Horizonte, 24 de novembro de 1999.
Senhor Presidente,
Cumpre-nos encarninhar a V. Exa., para o obsequio de sua atenção e

apreciaçâo dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de urgéncia, o
anexo projeto de lei complementar, que dispöe sobre a organizaçäo básica do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e dá outras providéncias,
conforme exposição de motivos de autoria do Coma ndante-Geral do Corpo de
Bombeiros.

Atenciosamente,
ltamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

1663
PROJ ETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 19/99

Dispöe sobre a organizacão básica do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

0 povo do Estado de Minas Gerais pelos seus representantes decretou e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte lei:

CAPITULO I
Disposiçöes Preliminares

Art. 1 0 - 0 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais/CBMMG,
considerado força auxiliar, reserva do Exército, nos termos do § 6 0, inciso V,
do artigo 144 da Constituicâo da RepUblica Federativa do Brasil e inciso II,
artigo 142 da Constituicâo do Estado de Minas Gerais, modificado pela
Emenda Constitucional n° 39/99, é organizado corn base na hierarquia e
disciplina.

Parégrafo ünico - Para os efeitos desta lei, as expressöes Corpo de
Bornbeiros Militar de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar e CBMMG se
equivalem.

Art. 21 - 0 Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais é urn órgão em
regime especial de adrninistracâo centralizada, na forma de legislaco
estadual e, nesta situacäo, se integra ao sistema de administração geral do
Estado.

CAPITULO II
Do Corpo de Bombeiros Militar

Secâo I
Da Finalidade e da Corn petência

Art. 30 - Compete ao Corpo de Bornbeiros Militar:
- Coordenar e executar as açöes de defesa civil, prevencão e cornbate a

incêndio, perIcias de incéndlo e explosöes em locais de sinistros, busca e
salvarnento;

II - atender a convocacáo, inclusive mobilização do Governo Federal, em
caso de guerra externa ou para prevenir grave perturbacâo da ordem ou
ameaça de sua irrupçâo, subordinando-se a Forca Terrestre para ernprego
em suas atribuicães especIficas de Corpo de Bornbeiros Militar e como
participante da defesa interna e territorial;

Ill - coordenar a elaboracão de normas relativas a seguranca das pessoas e
dos seus bens contra incéndios e pânico, e outras previstas em lei no Estado;

IV - exercer a pollcia judiciária militar, relativamente aos crimes militares
praticados por seus integrantes ou contra a instituiçâo Corpo de Bombeiros
Militar, nos termos da legislaçâo federal especifica;

V - incentivar a criação de bombeiros nâo militares e estipular as normas
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VI - exercer a supervisäo das atividades dos órgãos e entidades civis que
atuam em sua area de competencja

VII - aprimorar- recursos hurnanos, meihorar os recursos materials e buscar
novas técnicas e táticas que propiciern segurança a população.

Art. 4° - Ao Corpo de Bombeiros Militar é assegurada autonornia
admjrijstrativa e financeira, cabendo-ihe especialmente

I - elaborar a sua programacao financeir-a anual e acorn panhar e avaliar sua
implernentacao Segundo as dotacoes consignadas no orcamento do Estado;

If - elaborar foiha e dernonstrativos de pagamento e decidir sobre a situação
funcionaf de seu pessoal, ativo e inativo, constituldo pelos militares,
integrantes dos quadros especificos da corporação;

III - executar contabilidade prOpria;
IV - adquirir materjais, viaturas e equiparnentos especIficos.
§ 10 - As atividades de planejarnento e orcamento, de administracao

financeir-a e contabjljdade subordinarn-se adminjstrativamente ao Cornando-
Geral da Corporaçao e tecnicamente as Secretarias de Estado de
Planejamento e Coordenacão Geral e da Fazenda, respectivamente

§ 2° - Sem prejuizo das competências constitucionais e legais de outros
órgâos e entidades de Administração Püblica Estadual, as atividades de
administraçao inclusive de seu pessoal militar, subordjnam-se tecnicamente
e administrativamente ao Comando-Geral da Corporacao.

Art. 51 - 0 Corpo de Bombeiros Militar subordina-se diretamente ao
Governador do Estado.

Art. 6° - A administraçao, o comando e o emprego da Corporaçao são de
competéncia e responsabilidade do Comandante-Geral do Corpo de
Bombeiros, assessorado pelas unidades de direçao.

Seção II
Da Estrutura Orgãnica

Art. 7° - 0 Corpo de Bombeiros Militar estrutura-se em:
I - Unidades de Direçâo Geral;
II - Unidades de Direçao Intermediaria;
III - Unidades de Execuçao.
Art. 80 - As Unidades de Direçao Geral exercem o comando e a

administracao da Corporaçao, cabendoIhes:
a) planejamento geral e organizacao da Corporaçao, atendidas as

necessidades de pessoal e material, e os seus objetivos;
b) acionar, por meio de diretrjzes e ordens, as Unidades de apoio e as de

execucao, fiscalizando-as e coordenando-as
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Art. 91 - As Unidades de Direcäo Intermediária são responsávets pela

conducão das respectivas Unidades nas atividades de pessoal, material e
operacional da Corporação, de acordo corn as diretrizes e ordens das
Unidades de Direção Geral.

Art. 10 - As Unidades de Execução realizam as atividades operacionais e de
apoio, de acordo corn diretrizes das Unidades de Direcäo.

Secão III
Direcão Geral

Art. 11 - As Unidades de Direcão Geral compöem o Comando-Geral da
Corporação, compreendendo:

a) Gabinete do Comandante-Geral;
b) Estado-Maior do Corpo de Born beiros Militar.

Secâo IV
Comandante-Geral

Art. 12 - 0 Cornandante-Geral será preferencialmente urn oficial da ativa do
ültirno posto do Quadro de Oficiais BM, podendo ser urn oficial da reserva que
tenha ocupado, durante o serviço ativo e em caráter efetivo, cargo privativo
do ültimo posto da Corporação.

§ 1 1 - 0 Coma ndante-Geral é o responsável pelo cornando e administracão
geral da Corporacâo.

§ 2° - 0 provirnento do cargo de Coma ndante-Geral será feito por ato do
Governador do Estado.

§ 31 - 0 Coma ndante-Geral tern, no ãrnbito do Estado, prerrogativas e
responsabilidades de Secretãrio de Estado.

§ 40 - 0 Coma ndante-Geral disporá de Assistentes e de Ajudantes-de-
Ordens.

§ 51 - 0 Oficial que estiver no exercicio do cargo de Coma ndante-Geral do
Corpo de Bornbeiros Militar tern precedência hierárquica e funcional sobre
todos os Oflciais da Corporação.

Art. 13 - 0 cargo de Comandante-Geral do Corpo de Bornbeiros Militar é
subordinado diretarnente ao Governador do Estado.

Seção V
Estado-Maior

Art. 14 - Ao Estado-Maior compete:
a) o estudo, planejarnento, coordenacão, fiscalização e controle de todas as

atividades da Corporaç(5o;
b) a elaboraçäo das diretrizes e ordens do Cornando as Unidades de

direção intermediária e de execucão.
Parágrafo Cjnico - 0 Estado-Maior é constituldo por:
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- Chefe do Estado-Maior;

II - Subchefia do Estado-Malor;
Ill - Secoes do Estado-Maior.
Art. 15 - 0 Chefe do Estado-Major acumula as funcöes de Subcomandante

da Corporaçao e é o substituto eventual do Comandante-Geral, sendo
sempre urn Coronel da ativa do Quadro de Oficiais BM, nomeado pelo
Governador do Estado, mediante indicacao do Comandante-Geral, tendo
precedência hierarquica sobre os demais Coronéis.

§ 10 - 0 Chefe do Estado-Malor dirige, orienta, coordena e fiscaliza os
trabaihos do Estado-Maior, exercendo as funçoes administrativas que Ihe
corn petem e [he forem delegadas pelo Coma ndante-Geral.

§ 20 - 0 substituto eventual do Chefe do Estado-Maior é o Coronel mais
antigo, do Quadro de Oficiais BM em atividade na Corporação.

§ 3° - 0 Chefe do Estado-Malor tern, no âmbito do Estado, prerrogativas e
responsabilidades de Secretário Adjunto de Estado.

§ 4° - Os cargos de Subchefe do Estado-Maior e de Secoes serào
ocupados por Tenentes-Coronéis, e suas atribuiçães serào definidas em
regulamento próprio.

Secao VI
Auditoria

Art. 16 - A Auditoria, Unidade subordinada diretamente ao Comandante-
Geral, tern a responsabilidade de exercer a auditoria de prevençäo, de
controle e de gestäo em todas as areas de atuaçâo da Corporação, tanto em
nIvel de direção quanto operacional.

Seçao VII
Diretorias

Art. 17 - As Diretorias, Unidades de Direçâo lntermediária, são organizadas
na forma de sistema para atividades de pessoal, de programaçäo
orçamentária, administração financeira, contabilidade, auditoria e apolo
logistico.

Art. 18 - Os cargos de Diretores serão exercidos por Coronéis da ativa do
Quadro de Oficlais BM.

Art. 19 - As Diretorias serão criadas conforme as necessidades da
Corporaçâo, em Recursos Humanos, Apolo LogIstico, Contabilidade e
Finanças e outras.

Secão VIII
Comando Operacional de Bombeiro

Art. 20 - 0 Comando Operacional de Bombeiro, Unidade de Direçao
Intermediária, e responsável perante o Comando-Geral pela coordenaçao das
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atividades operacionais de competéncia do Corpo de Bombeiros Mititar, de
acordo corn diretrizes e ordens emanadas do Comando-Geral.

Parágrafo ünico - 0 Cornandante Operacional de Bombeiro será urn
Coronet do Quadro de Oficials BM da ativa.

Seçao IX
Unidades de Execucão de Apolo

Art. 21 - Seräo criadas as Unidades de Execução de Apoio para Ensino de
Bornbeiros, Suprimento e Manutençào, Atividades Técnicas, Ajudância Geral
e outras.

Art. 22 - 0 Centro de Ensino de Bombeiros - CEBOM, Unidade responsável
pela formaçao, aperfeiçoarnento e especializa(;ão de Bombeiros, está
vinculado a Diretoria de Recursos Hurnanos.

Art. 23 - 0 Centro de Suprimento e Manutenção - CSM, Unidade
responsávet pelo suprirnento logIstico da Corporação, está vinculado a
Diretoria de Apoio Logistico, incumbindo-Ihe as atividades de recebimento,
estocagern, distribuição de materials e manutenção de viaturas e
equipamentos especializados e intendéncia.

Art. 24 - 0 Centro de Atividades Técnicas - CAT, Unidade subordinada
diretamente ao Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, tern como
competência pesquisar, analisar, planejar, normatizar, exigir e fiscalizar 0

cumprirnento das disposicöes legais prôprias dos serviços de seguranca
contra incêndio e pânico, realizar perIcias de incêndio e explosöes em locals
de sinistro, atuar como segunda instãncia na análise de projetos de
prevenção no Estado de Minas Gerais.

Art. 25 - A Ajudância Geral, Unidade responsável pelas funçães
administrativas do Comando-Geral, está subordinado diretamente a este
Comando, cabendo-Ihe:

a) o trabalho de secretaria, correspondência, correio, protocolo geral,
arquivo geral, boletim geral e outros;

b) apoio de pessoal e material, administracão financeira e contábil,
almoxarifado e aprovisionamento do quartet do Comando-GeraI

c) segurariça do quartet do Comando-Geral.
SeçãoX

Unidades de Execucão Operacional
Art. 26 - As Unidades de execução do Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais são as seguintes:
I - Batalhão de Bombeiros Militar - BBM;
II - Companhia Independente de Bombeiros Militar - CIA IND BM;
III - Conipanhia de Bombeiros Militar - CIA BM;
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Art. 27 - 0 Batalhão e a Companhia Independente de Bombeiros Militar,
Unidades subordinadas diretamente ao Comartdo Operacional de Bornbeiros,
tern como competéncia a prevenção e o combate a incéndios, busca e
salvamento, realizar socorros de urgências e açöes de defesa civil.

Art. 28 - A subordinaçäo, a competéncia e a responsabilidade territorial das
Unidades de Execuçäo Operacional do Corpo de Bombeiros Militar serão
definidas pelo Comarido-Geral do CBMMG.

CAPITULO Ill
Do Pessoal

Secâo I
Pessoal do Corpo de Bombeiros Militar

Art. 29 - 0 pessoal do Corpo de Bombeiros Militar compreende:
- Pessoal da Ativa:

a) Oficiais, constituindo os seguintes quadros:
1) Quadro de Oficiais Bombeiros Militar - QOBM;
2) Quadro de Oficiais de Administraçao Bombeiros Militar - QOABM;
3) Quadro de Oficiais de Saüde Bombeiros Militar - QOSBM.
b) Praças Bombeiros Militar:
1) Quadro de Praças Born beiros Militar - QPBM;
2) Quadro de Praças Especialistas Bornbeiros Militar - QPEBM.
II - Pessoal inativo:
a) Pessoal da Reserva Rernunerada: Oficiais e Praças transferidos para a

reserva remunerada a partir da data da prornulgaçao da Emenda
Constitucional n o 39/99;

b) Pessoal Reformado: Oficiais e Praças reformados, a partir da data da
promulgaçao da Emenda Constitucional n o 39/99;

Seção II
Efetivo

Art. 30 - 0 efetivo do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
Gerais será fixado em lei especifica.

CAPITULO IV
Disposiçoes Gerais e Finais

Art. 31 - 0 ComandanteGeral poderá constituir, para desempenho de
atividades especificas, tendo caráter permanente ou temporário, de natureza
relevante e de interesse püblico, Comissöes e Assessorias.

§ 10 - A Comissâo de Promoçoes de Oficiais, presidida pelo Comandante-
Geral da Corporação, e a Comissão de Promoçoes de Praças, presidida pelo
Diretor de Recursos Humanos ou equivalente, são de caráter permanente.
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§ 20 - As Comissöes de Medaihas seráo regidas por legislacão especial.
§ 30 - Nos assuntos relativos a fatos estrategicos da Corporação, mudanca

de sua estrutura organizacional e que tenham grande repercussào polItica e
social, serão constituidas assessorias pelo Alto-Comando da Corporação, que
decidirão, pela maioria de votos, as medidas que serão implementadas pelo
Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, cabendo ao Comandante-
Geral o voto de qualidade.

§ 40 - 0 Alto-Comando será formado por todos os Coronéis da ativa do
Corpo de Bombeiros Militar, que deverá ter no minimo trés Coronéis.

§ 51 - Enquanto não forern preenchidas as vagas de Coronéis previstas, os
Tenentes-Coronéls em funcão de Comando participarão do Alto-Comando.

Art. 32 - Os cursos de formação, aperfeiçoamento e especializaçâo de
Oficiais e Pracas BM serão realizados no Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais ou em outras Corporaçães.

Art. 33 - As funcoes de Comandante de Batalháo e de Chefe de Centro
serão exercidas por Tenente-Coronel do QOBM.

Art. 34 - Ficam assegurados aos integrantes do Corpo de Bombeiros Militar
os mesmos direitos e prerrogativas que são aplicados aos militares da Policia
Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 35 - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no
Orçamento vigente, que se destinará ao atendimento das despesas de
implantaçâo da nova estrutura do Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 36 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicacão e
revoga as disposicães em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, de de 1999.
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, de Administração

Püblica, de Direitos Hurnanos e de Fiscalizacão Financeira para parecer, nos
termos do art. 192, c/co art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
"MENSAGEM No 68/99*

Belo Horizonte, 24 de novernbro de 1999.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encarninhar a V. Exa., para o obséquio de sua atençâo e

apreciaçao dessa egrégia Assembléia Legislativa, em regime de urgéncia, 0

anexo projeto de lei, que autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a
criar a Medalha Coronel José Vargas da Silva e dã outras providências.

Tal distinção honorIfica serã criada corn o objetivo básico de homenagear
Os oficiais ainda vivos que tenham completado cinqüenta anos de formatura
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Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI N o 700/99
Autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a criar a Medaiha Coronel

José Vargas da Silva e dá outras providências.
Art. 10 - 

Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a criar a
Medaiha Coronel José Vargas da Silva, corn as atribuiçaes e objetivos fixados
nesta lei.

Art. 21 - 0 objetivo básico da Medalha Coronet José Vargas da Silva é
homenagear os oficiais ainda vivos formados na Academia da Policia Militar
de Minas Gerais - PMMG -, no ano em que completam cinqüenta anos de
formatura naquele educandárjo.

Art. 30 - A Medalha Coronet José Vargas da Silva será administrada pelo
Gabinete Militar do Governador do Estado, assessorado pela Diretora de
Pessoal da Poticia Militar de Minas Gerais - PMMG.

Parágrafo ünico - 0 Chefe do Gabinete Militar do Governador do Estado
será o Presidente de Honra da Medatha referida no "caput" deste artigo.

Art. 40 - As condecoracoes serâo concedidas, anualmente, em cerimãnia a
ser real izada no Palácjo da Liberdade, no mês de dezembro, ou em caráter
excepcional, a qualquer tempo.

§ 10 - A lista dos oficials que receberâo a Medalha Coronet José Vargas da
Silva será publicada através de decreto do Governador do Estado.

§ 20 - Os agraciados receberão as medaihas das mäos do Governador do
Estado, de acordo corn o cerimonlal estabelecjdo pelo regimento interno.

Art. 50 - o Poder Executivo expedira decreto para execuçao desta lei,
fixando as atribuicoes e a forma de concessão da Medaiha Coronet José
Vargas da Silva.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaço.
Art. 70 - Revogam-se as disposicoes em contrãrio."
- Publicado vai o projeto as Comissães de Justiça e de Administracao

Pübljca para parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
"MENSAGEM N o 69/99*

Belo Horizonte, 24 de novembro de 1999.
Senhor Presidente,
Cumpre-me encaminhar a V. Exa., para a obsequio de sua atençâo e

apreciaçao dessa egrégia Assembléja Legislativa, em regime de urgéncia, o
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anexo projeto de lei, que fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais e dá outras providëncias, conforme exposicào de motivos de
autoria do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros.

Atenciosamente,
Itamar Augusto Cautiero Franco, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI N° 701/99
Fixa o efetivo do Corpo de Bombeiros MiUtar de Minas Gerais e dá outras

providências.
Art. 1 0 - Fixa fixado a efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

- CBMMG - em 4.796 Oficlais e Praças, dispostos nos quadros, categorias,
postos e graduacöes constantes do Anexo Unico desta lei, sendo
integralizado, anualmente, ate o ano 2002.

Art. 20 - 0 efetivo de Praças Especials e de Soldados de 2 1 Classe terá
niimero variável, obedecidos os limites de 30 (trinta) aspirantes a Oficial, 32
(trinta e dais) alunos do Curso de Formacäo de Oficlais e 500 (quinhentos)
Soldados de 2a Classe.

Art. 3° - A distribuição do efetivo de que trata a art. 1° desta lei nas
Unidades do Corpo de Bombeiros, no Tribunal de Justica Militar e na
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil constará em Quadro de Organizacão
e Distribuiçâo - QOD -, aprovado por meio de decreto editado pelo
Governador do Estado.

Parágrafo ünico - A distribuiçäo a que se refere a "caput" deste artigo
poderá ser efetivada por melo dos seguintes agrupamentas:

- Categorias;
II - Categorias de Quadro;
Ill - Posto e Graduacão.
Art. 40 - Os militares do Quadro de Pracas Condutores e Operadores de

Viaturas e do Quadro de Praças Especialistas Corneteiros passam a integrar
a Quadro de Pracas Born beiras Militares - QPBM.

Art. 51 - Somente serâo admitidas militares do sexo feminino, no percentual
maxima de 5% (cinco por cento) do efetivo prevista nos Quadros de Oficials
Bombeiros Militares e de Praças Bombeiros Militares.

Parágrafo Unico - A admissäo de militares do sexo feminino no será
limitada nos demais quadros.

Art. 6° - As despesas decarrentes da execução desta lei correrào por canta
C) 	 de dotaco orçamentária própria.
E
	

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
0 	

Art. 81 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
ANEXO UNICO
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* - 0 Quadro dos Oficiais da Administraçâo - QOA - foi publicado na ediço do
"Diário do Legislativo" de 27/11/99.
* - Os Quadros das categorias de Bombeiros MiUtares foram publicados na
ediçäo do "Diário do Legislativo" de 27.11.99

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, de Administraçào
PCiblica, de Direitos Humanos e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Manoel Costa, Secretário do Planejamento, encaminhando, em
atenço a pedido desta Casa, o parecer da Superintendéncia Central de
Programas Multissetoriais dessa Secretaria, relativo ao Projeto de Lei
Complementar no 14/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n°
14/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administraçao, informando, em
atençâo a requerimento da Comissão de Justiça, que o assunto objeto do
Projeto de Lei n° 404/99 foi encaminhado a Secretaria da Casa Civil, para que
se tornem as providêncas necessárias. (- Anexe-se ao Projeto de Lei no
404/99.)

Do Sr. Sávio Souza Cruz, Secretário de Administração, informando que fol
encaminhado a Secretaria da Casa Civil parecer técnico relativo ao Projeto de
Lei no 288/99. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 288/99.)

Do Sr. Roberto Mauro Amaral, Diretor da SUDENE em Minas Gerais,
agradecendo o convite para participar de audiência pUblica em Montes
Claros, destinada a se discutir a Proposta de Emenda a Constituição n° 24/99.
(- Anexe-se a Proposta de Emenda a Constituiçao n° 24/99.)

Do Sr. César Claudia Moreira Giraldes, Diretor do Departamento de Gestão
do Fundo Nacional de Assisténcia Social, encaminhando cOpias do oficio e
das planilhas que contêm as vabres repassados para as municipios
relacionados, referentes aos Serviços Assistencials de Acão Continuada. (- A
Comissão do Trabaiho.)

Do Sr. Adeildo Sirilo Vieira, Prefeito Municipal de Ouro Verde de Minas,
encaminhando quadro informativo das obras municipais paralisadas. (- A
Comissão Especial das Obras Municipais.)

Do Sr. Aelton José de Freitas, Presidente da EMATER-MG, em atençao a
requerimento da CPI das Barragens, indicando a Sr. Enio Resende de Souza
como representante dessa Empresa em reunião da Comissão. (- A CPI das
Barragens.)

Do Sr. Antonio Erdes Bortoletti, Diretor-Geral do DER-MG, em atençâo a

1673
requerimento da Comissão de Transporte, indicando servidores para prestar
esciarecimentos sobre a Portaria n o 1.492, desse Departamento. (- A
Comissão de Transporte.)

Do Cel. PM José Antoninho de Oliveira, Chefe do Estado-Maior da PMMG,
em atenção a requerimento da Comissäo de Direitos Hurnanos (readmissão
do ex-Sarg. João Batista Amaro), prestando informacOes a respeito da
Iegislacão que trata do assunto. (- Anexe-se aos Requerimentos n°s 545 e
546/99.)

Do Sr. AntOnio Carlos Carneiro, Chefe de Gabinete do Presidente da
EMBRATUR, informando, em atencão a requerimento da Deputada Elbe
Brandão (filiacão desta Assembléia a Organizacão Mundial de Turismo -
OMT), sobre a necessidade de envio da documentacão solicitada por essa
Organização. (- Anexe-se ao Requerimento n° 772/99.)

Do Sr. Efthyrnios Panayotes E. Tsatsakis, Presidente do Conseiho Regional
de Desenvolvirnento Industrial do Vale do Paranaiba, e outros, representantes
de sindicatos patronais de Uberlândia, solicitando providéncias com vistas a
aprovaçäo da Reforma Tributária. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Cãndido Bonifácio da Silva, Diretor Administrativo do Colégio
Salesiano de Belo Horizonte, e de representante da Inspetoria São João
Bosco, solicitando a apoio da Casa as entidades filantrOpicas, que serão
prejudicadas caso seja aprovado a Projeto de Lei Complementar Federal n°
77/99. (- A Corn issão do Trabalho.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de ProposiçOes

O Sr. Presidente (Deputado José Braga) - A Mesa passa a receber
proposiçaes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para a Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI N O 702/99

DispOe sobre a procedirnento para a concessão de isenção de IPVA a
pessoas portadoras de deficiència.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - E isento de IPVA a velculo de pessoa portadora de deficiência

fisica quando adaptado por exigéncia do órgão de trânsito para possibilitar
sua utilização pelo proprietário.

Art. 2° - Na hipOtese do art. 10, a isencão será reconhecida mediante
requerimento apresentado a AF da circunscricão do interessado.

§ 1 0 - 0 requerimento a que se refere a 'caput" deste artigo deverá estar
acompanhado de laudo de pericia médica fornecido pela Comissãa de



WO

z

U

E
0

0

0

1674
Exames Espectais para Portadores de Deficiência FIsica do Departamento de
Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG.

§ 2° - Nas regiöes onde a Comissâo nâo realize exames, o laudo podera
ser fornecido por medico credenciado junto ao SUS, especificando o tipo de
deficiêncja fisica do requerente e atestando sua total incapacidade para dirigir
autornóvets comuns.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniães, 19 de novembro de 1999.
Chico Rafael
Justificaçao: A Lei Federal n° 7.853, de 1989, dispöe, em seu art. 2°, que:

"Ao Poder Püblico e seus órgãos cabe assegurar as pessoas portadoras de
deficiência o pleno exercIcio de seus direitos básicos, inclusive as direitos a
educaçao, a saüde, ao trabaiho, ao lazer, a previdência social, ao amparo a
infância e a maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituiçao e das
leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econãmico".

Urn dos direitos decorrentes de lei, a que se refere o artigo citado, é a que
prevé o inciso Ill do art. 5 0 do Decreto n° 39.387, de 1998, que aprovou 0
regulamento do IPVA no Estado, segundo a qua[ portadores de deficiência
têm direito a isenção do IPVA incidente sobre a propriedade do Unico velculo
que possuem e que seja usado exclusivamente para sua locomoçao.

Todavja, conforme consta na alInea 3 do § 2° do citado artigo, o requerente
deverá instruir o referido requerimento corn laudo de perIcia médica fornecido
pela Comissão de Exames Especiais do DETRAN-MG. Ocorre que tal
Comissão sO atende nesta Capital.

Assim, em cidades que não contam corn a presença dessa Comissâo, 0
custo financeiro da formalizaçao do procedimento de obtenção do benefIcio
poderá ser major que o valor do prOprio tributo, conforme a antiguidade do
velculo. isso equivale a negativa do benefIcio.

isso posto e conforme nos tern sido solicitado por grande nümero de
deficientes, apresentarnos este projeto de lei como forma de solucionar 0
problema. Para isso, ele determina que a condição de deficiência poderá ser
cornprovada por laudo assinado por medico credenciado pelo SUS, nas
regiOes que nào puderem contar cam a presença da Cornissão de Exames
Especiais.

Em virtude disso, esperamos contar corn o apoio dos colegas desta Casa
para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, do Trabalho e de
Fiscaiizaçâo Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
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do Regimento interno.

PROJ ETO DE LEI N o 703/99
lnstitui a Conseiho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda do

Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituIdo o Conselho Estadual do Trabaiho, Emprego e

Geração de Renda do Estado de Minas Gerais.
Art. 20 - 0 Conselho instituldo no art. 1 0 deliberará em caráter permanente

acerca das polIticas püblicas de fomento e apolo a geração de trabaiho,
emprego e renda e a qualificacão profissional no Estado de Minas Gerais.

§ 1 0- Fica criado a Grupo de Apolo Permanente - GAP -, tripartite e paritário,
corn participação de representante dos trabalhadores, dos empregadores e
do poder pUblico, para assessorar o Conselho Estadual do Trabaiho,
Emprego e Geraçao de Renda, podendo seus integrantes ser remunerados
por horas técnicas trabaihadas.

Art. 3 0 - 0 Conselho instituldo no art. 1 0 terá as seguintes atribuiçOes:
- propor aos Orgaos püb!icos programas, projetas e medidas efetivas corn

vistas a minimizar as impactos negativos do desemprego conjuntural e
estrutural no Estado;

II - elaborar e apreciar projetos que potencializem a geracão de trabaiho,
emprego, renda e qualificaçâo profissional em Minas Gerais;

III - analisar e pasicionar-se sabre as projetos de geracào de emprego,
renda e qualificacão profissional que tenham parecer favorável do GAP e
encam mba-los aos agentes financeiros, para operacäo;

IV - homalagar a formação de Comissöes Municipais de Trabalho em
conformidade cam a Resaiuçäo n° 80, do Conseiho Deliberativo do Fundo de
Ampara ao Trabaihador - CODEFAT;

V - propor programas, projetos e medidas que incentivem o associativisma
e a auto-organizaçáo como forma de enfrentar as impactos do desemprego
nas areas urbana e rural em Minas Gerais;

VI - acompanhar e fiscalizar a aplicação de recursos p(iblicos empregados
na geração de trabaiho, emprego e renda e na qualificaçäo profissional em
Minas Gerais, priorizando as recursos do Fundo de Amparo ao Trabaihador -
FAT;

VII - participar da elaboração, do acompanhamento e da execuçâo do piano
de trabalbo do Sistema Nacional de Emprego - SINE - e propor a
reformulaçao de suas atividades e metas, quanda necessária, em
consonância cam as diretrizes do CODEFAT;

VIII - propar as objetivos, as regras, os critérios e as metas e acompanhar a

ft-



rW

2

a
C.

'a
E
C

a

a
a

"a

1676
execução do Piano de Qualificação Profissional do Estado de Minas Gerais,
garantindo sua interiorização e transparência, por meio das Comissöes
Municipais de Emprego;

IX - analisar as propostas do Governo do Estado relacionadas corn as
polIticas pUblicas de geração de trabaiho, emprego, renda e qualificaçao
profissional.

Art. 41 - 0 Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geraçào de Renda
do Estado de Minas Gerais será composto por dezoito membros,
representando, paritariamente, Os trabaihadores, os empregadores e o poder
p bI co.

§ 1 0 - São representantes dos trabalhadores:
I - urn representante da Central Unica dos Trabaihadores - CUT;
II - urn representante da Federaçäo dos Trabaihadores na Agricultura do

Estado de Minas Gerais - FETAEMG;
III - urn representante da Confederação Gera[ dos Trabaihadores - CGT;
IV - urn representante da Social Democracia Sindical - SIDS;
V - urn representante da Força Sindical - FS;
VI - urn representante da Coordenaçâo Sindical dos Trabalhadores no

Serviço PCiblico de Minas Gerais.
§ 20 - São representantes dos ernpregadores:
I - urn representante da Federaçao da Agricultura do Estado de Minas

Gerais - FAEMG;
II - urn representante da Federaçao das Indtistrias do Estado de Minas

Gerais - FIEMG;
III - urn representante da Federaçao do Comércio do Estado de Minas

Gerais - FCEMG;
IV - urn representante do Serviço de Apolo as Micro e Pequenas Empresas

de Minas Gerais - SEBRAE;
V - urn representante do Centro das Indüstrias das Cidades Industriais de

Minas Gerais - CICI;
VI - urn representante da Organizaçao das Cooperativas do Estado de

Minas Gerais - OCEMG.
§ 31 - São representantes do poder pUblico:
I - urn representante do Ministério do Trabalho - Delegacia Regional do

Trabaiho de Minas Gerais;
II - urn representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assisténcia

Social, da Crianca e do Adolescente - SETASCAD;
III - urn representante da Secretaria de Estado de Indüstria e Comércio -

SEIC;
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IV - urn representante da Secretaria de Estado da Agricultura - SEAPA;
V - urn representante da Secretaria de Estado do Planejamento e

CoordenacãO Geral - SEPLAN;
VI - urn representante da Secretaria de Estado da Educação - SEE.
§ 40- Cada representante efetivo terá urn suplente, corn rnandato de trés

anos, permitida uma reconducão.
§ 50- Os membros do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração

de Renda do Estado de Minas Gerais não serão remunerados e serão
designados pelo Governador do Estado de Minas Gerais, apOs a indicacão
dos órgäos e das entidades representadas.

§ 60 - 0 Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geracão de Renda do
Estado de Minas Gerais será presidido por urn de seus membros, eleito
anualmente, em cuja sucessão será observada a representacäo dos
trabalhadores, dos empregadores e do poder püblico.

Art. 51 - 0 Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda
do Estado de Minas Gerais contará corn uma Secretaria Executiva,
responsável pelas açöes de cunho operacional demandadas pelo Conselho e
pelo municiamento das informaçöes necessárias as suas deliberaçöes.

§ 1° - A Secretaria Executiva do Conselho será exercida pela coordenacão
estadual do SINE - MG.

§ 2° - 0 Governo do Estado assegurará recursos suficientes para garantir a
estrutura fIsica de pessoal para a implantação e o funcionamento da
Secretaria Executiva e do Conselho Estadual do Trabaiho, Emprego e
Geraçao de Renda do Estado de Minas Gerais.

Art. 61 - 0 Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda
do Estado de Minas Gerais absorverá todas as funçoes da Cornissão
Estadual de Emprego, formada a partir do Decreto no 36.823, de 27 de abril
de 1995, e elaborará seu regirnento interno no prazo de quarenta e cinco
dias.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 8° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 24 de novembro de 1999.
Adelmo Carneiro Leão - Ivo José.
Justificação: Considerando a irnportância do curnprimento dos arts. 6 e 9 da

Convençao 88 da Organizacão Internacional do Trabalho - OCT -,
Concernentes a organizacão dos servicos püblicos de emprego; do art. 22,
Inciso XVI, da Constituição Federal, que confere a politica nacional de
emprego caráter sistémico; bern como das Resoluçöes n os 63, de 28/7/94, e
80, de 10/4/93, do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao

oft-
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Trabaihador - CODEFAT -, que estabelecern critérios para a reconhecimento
de comissöes de emprego constituidas em nivel estadual e municipal; e
considerando também a complexidade das questöes relacionadas corn a
geração de trabalho, emprego e renda, assim como as questöes relativas a
qualificaçao e requalificaçao dos trabaihadores além da necessidade de
participaçao colegiada dos diversos segmentos da sociedade civil no controle
social e nas parcerias necessárias a implantaçao das politicas piblicas
relacionadas corn a geração de trabalho, emprego e renda, de forma a
garantir transparéncia e eficiência no âmbito do Sistema Püblico de Emprego
em Minas Gerais, e considerando finalmente, a importäncia de fortalecer a
regionalizacao e interiorizaçao das polIticas de apoio ao trabalhador, aos
pequenos empregadores, ao associativismo e a geraçao de renda, a
instituiçao do Conseiho Estadual do Trabaiho, Emprego e Geraçao de Renda
do Estado de Minas Gerais se faz necessária.

A criaçào do referido Conseiho também se fundamenta nos itens 276, 277,
260, 247, 244, 130, 131, 343, 344 e 367 do documento aprovado na plenária
final do Seminário Legislativo de Desemprego e Direito ao Trabaiho, realizado
de 27 a 30/9/99, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

- Publicado, vai a projeto as Camissöes de Justiça, do Trabaiho e de
Fiscalizaçao Financejra para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 704/99
Declara de utilidade pUblica a Associaçao dos Diabéticos de Aracitaba -

ASSDA - corn sede no Municipio de Aracitaba.
A Assembjéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao dos Diabéticos de

Aracitaba - ASSDA - corn sede no Municipio de Aracitaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 24 de novembro de 1999.
Maria Olivia
Justificaçao: A Associaçâo dos Diabéticos de Aracitaba, fundada em 8/8/90,

é uma sociedade civil sem fins lucrativos.
Seu objetivo é assistir as familias corn distribuição de medicamentos e

orientação a populaçao do municipio e da região e fazer campanhas anuais
na regiâo para esclarecimentos aos doentes.

A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de utilidade
püblica, razão pela qual contamos corn a anuência de nossos pares ao
projeto proposto.
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- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,

e do Trabalho para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regirnento Interno.

REQUERIMENTOS
N O 941/99, do Deputado Edson Rezende, pleiteando sejarn solicitadas ao

Governador do Estado informaçães sobre a regulamentacão do art. 131 da
Lei n° 13.317 (Codiga de Saüde).

NO 942/99, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja
formulado apelo ao Presidente do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE - a fim de que preste informacöes quanto as providëncias
tomadas corn relação a denUncia, encarninhada a esse órgão, relativa ao
aumenta no preco do cimento e a possIvel ocorrência de cartelizacão ou de
"dumping" no setor cimenteiro. (- DistribuIdos a Mesa da Assembléia.)

NO 943/99, do Deputado Ronaldo Canabrava, solicitando seja formulado
apelo ao Juiz da lnfãncia e da Juventude corn vistas a que sejarn internadas
no Centro de lntegracão do Menor - CIA -' de Sete Lagoas, somente as
menores infratores dessa localidade e dos municIpios vizinhas. (- A Comissão
de Direitos Humanos.)

N O 944/99, da Cornissão de Direitos Hurnanos, pleiteando sejarn solicitadas
ac, Ouvidar da PolIcia do Estado informaçöes sobre a caso do Sr. Márcio João
Ribeiro.

Do Deputado Sebastião Costa e autros, solicitando a Mesa da Assembléla
que apresente projeta de resolução corn vistas a supressãa do parágrafo
Unico do art. 65 do Regirnento Interno. (- Distribuidos Mesa da Assembléia.)

- São também encarninhados a Mesa requerimentos dos Deputados
Rogeria Correia, Miguel Martini e Dalmo Ribeiro Silva e outros e das
Comissöes Especiais do Fundo SOMMA e das Construtoras.

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

de receber a seguinte proposição:
PROJETO DE LEI No

Dispãe sabre a isenção do pagamenta de IPVA par pessoas portadoras de
deficiência fisica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Inclua-se no art. 31 da Lei n° 12.735, de 30 de dezembra de 1997, a

seguinte parégrafo:
"§ 31 - Na hipOtese do inciso III, no Municipia de Bela Horizonte, a laudo de

perIcia rnédica será fornecido pela Cornissão de Exames Especiais para
Portadores de Deficiência FIsica do Departamento Estadual de Trãnsito do
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Estado de Minas Gerais - DETRAN-MG, e nos demais municipios, par junta
médica designada para este fim, pela autoridade policial local..

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de novembro de 1999.
Sebastião Navarro Vieira - Joào Batista de Oliveira
Justificaçào: A Lei n o 12.735 de 30/12/97, através do art. 3 0, inciso Ill, isenta

do pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veiculos Automotores - JPVA
- as veiculos de pessoas portadoras de deficiência fisica, quando adaptado
par exigência do órgâo de trânsito para possibilitar a sua utilização pelo
proprietário.

E incontestável a fim social deste dispositivo. No entanto, essa concessão
está sendo urn grande pesadelo para muitas pessoas beneficiadas pefa lei.

Dispositivos constantes no Decreto n o 39.387, de 14/1/98, exigem que essa
isençào seja reconhecida mediante requerimento apresentado a AF da
circunscrição do interessado, a qual deverá estar acompanhado do laudo da
pericia médica, fornecido pela Comissão de Exames Especiais para
Portadores de Deficiência Fisica do Departamento Estadual de Trânsito de
Minas Gerais - DETRAN-MG, especificando a tipo de defeito fisico do
requerente e atestando a sua total incapacidade para dirigir automóveis
comuns, bern coma a sua habilidade para faz&-Io no velcubo adaptado, para
cuja propriedade se requer a isencäo.

Verifica-se, então, que em Bela Horizonte a legislaçao atende
razoavelmente aos interessados, embora a seu desbocamento ate o
DETRAN-MG, sacrificante, par razöes naturais, não implique grandes gastos.
0 mesmo não ocorre nos demais municipios do Estado.

A centralização dos exames no DETRAN-MG obriga aos interessados
residentes nos demais municipios do Estado a fazer grandes desbocamentos,
corn sacrificios que so a deficiente fisico conhece, e corn gastas exorbitantes
que em muitos casos superam a valor de IPVA.

Desta forma, nada mais justo que proporcionar as pessoas beneficiadas
pela lei a oportunidade de real izar a exame em seu municipio de origem ou a
mais prOximo dele.

Esse é a espirito desta prapasta a qual espero a apoio dos meus pares.
- Semeihante proposição foi apresentada anteriarmente pelo Deputado

Chico Rafael.
Comunicaçoes

- São também encaminhadas a Mesa cornunicaçöes das ComissOes de
Administração Püblica, de Transporte, de PolItica Agropecuaria, de Direitos
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Humanos e de Meio Ambiente e do Deputado Marcelo Gonçalves (2).

Oradores I nscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Bené Guedes.
o Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados e prezados

amigos presentes nas galerias, é uma satisfacão voltar a esta tribuna, desta
vez para enaltecer a lancamenta do Pragrarna Lumiar, efetivado, ontern, pebo
Governo de Minas. Esse programa é excepcional. Na oportunidade,
gostariamos de parabenizar a CEMIG, através de seu ilustre Presidente, Dr.
Djalma Morais. Gostaria de, tambérn, parabenizar o ilustre Diretor, ex-
Deputado Federal, Dr. Aloisio Vasconcelos, que é urn grande profissional
dessa area e que, ha muito, vem trabalhando para efetivar a lancamento
desse programa. 0 Governador, par haver tida a sensibilidade de apaiar essa
importante area de eletrificacâo rural, proporciona a CEMIG, ate a final de seu
Governo, a oportunidade de deixar a area rural 100% eletrificada. Esse
prograrna mudará a vida de milhares de famIlias, ou seja, 144 mil produtores
rurais estarãa sendo atendidos, é urn exernplo para a nosso Pals e
proporciana, na area social, urn tratamento de igualdade para cam as nassos
semelhantes que vêrn, ha muito tempo, deixando a campa, justamente pela
falta de condiçöes de viver corn dignidade e de trabalhar para dar a sua
familia urn minima de conforto. Em função disso, ontem, tivemos a alegria de
ver a Governo estabelecer, talvez, para este ana, o maior prograrna de
investimento, no que tange aa atendirnento dessa sofrida classe rural. Par
isso, sentimo-nos gratificados pela nossa forma de trabalhar. Nôs, que temos
urn carinho peba area rural, gostariarnos de dizer que nos alegrou muito poder
participar do lançamento desse pragrama.

Ao mesmo tempo que a CEMIG efetiva esse lançamento, gostaria de, nesta
opartunidade, pedir aa Governador Itamar Franca e ao seu ilustre Secretária
de Minas e Energia, Dr. Paulino Cicero, que estabeleçarn, para a próximo ano
- já que para este ano isso é praticamente impossivel -, uma linha de açâo
que dê segrnenta a uma já estabelecida, no Governo passada, corn relaçaa a
Zona da Mata. A regiâo é nassa, é do Governador Itarnar Franca, e é tambérn
muito conhecida pela Secretário Paubino Cicero, que jã foi Ministra e urn
grande parlarnentar. Ele sabe que a Zona da Mata, corn seus 65 municipios
atendidos pela Campanhia Forca e Luz Cataguazes Leopoldina, tern cerca de
12 mil produtores rurais aguardando a energia no final deste sécubo. Ternos a
certeza absoluta de que, para que tal fato aconteca, não faltará boa-vontade.
Espera que a Governador Itarnar Franca e o Secretãrio de Minas e Energia
Paulino Cicero, no prOximo ano, voltem suas vistas para a Zona da Mata,
porque a necessidade é enorrne. As pessoas estão saindo do campo ern
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feito urn grande trabaiho.

0 Deputado João Paulo (em aparte) - Nobre Deputado Bené Guedes, ouvi
corn atenção o pronunciamento de V. Exa. Não poderia me furtar-me a vir a
este microfone para dar o meu apoio ao seu pronunciamento. 0 rneu apoio e
testemunha da forma zelosa, carinhosa e respeitosa corn que V. Exa. tern se
dedicado a região da Zona da Mata, cujo povo é acoihedor, hospitaleiro e
bravo. V. Exa. representa, corn muita propriedade e autenticidade, aquela
comunidade.

Trago-Ihe meu apoio movido pela responsabilidade que tenho na Zona da
Mata, porque tenho urn trânsito muito grande naqueles rnunicIpios. Citaria,
corn destaque, a Municipio de Juiz de Fora, onde recebi mais de 5 mil votos.
Outros municIpios também me acoiheram de braços abertos, estâo
localizados nas zonas rurais que precisam, de fato, da otimização do sistema
de eletrificacão. Tenho certeza de que nossa felicidade reside no fato de a
nosso Governador e o Presidente da CEMIG serem sensiveis,
comprometidos corn o social, alérn de serem radicados naquela região, uma
vez que a Dr. Marcelo Siqueira e a Governador do Estado são de Juiz de
Fora. Portanto, quero registrar corn alegria que esses pleitos segurarnente
serão atendidos, em função do conhecirnento detaihado que a Governador e
o Presidente da CEMIG tern a respeito das demandas, das carências e da
justiça que se fará corn a atendirnento das reivindicacöes daquela região.
Muito obrigado. V. Exa. estã de parabéns.

0 Deputado Bené Guedes - Agradeco a rnanifestacão do ilustre Deputado
João Paulo, que valoriza rneu pronunciamento corn a estima que tern pela
Zona da Mata. Realmente, V. Exa. é rnuito querido naquela regiâo, e seu
pronunciamento, evidentemente, dá força para que a nossa solicitação seja
atendida pelo Governo. Muita obrigado.

0 Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Deputado Bené Guedes,
cumprimento V. Exa. por seu belIssirno trabaiho nesta Casa, que é realizado
corn muita garra e determinaçâo, no sentido de defender a sua região, a Zona
da Mata. Não poderia, Deputado Bené Guedes, deixar de falar da Secretaria
da Seguranca PUblica do Estado de Minas Gerais. Sempre defendi e rnostrei
que o Deputado Mauro Lopes, Secretária da Seguranca PUblica, tern feito urn
excelente trabaiho a frente daquela Pasta. E urn trabaiho cornpetente,
executado juntamente corn o Dr. Nilton Ribeiro, a Dr. Márcio Domingos e a
Dr. Ronaldo, do DETRAN. A Secretaria da Seguranca Püblica está,
realmente, de parabéns par ter, a sua frente, pessoas competentes, que a
dirigem corn bastante seriedade. 0 Governador nomeou acertadarnente a
Deputado Mauro Lopes para ocupar a cargo. Mais uma vez, meus parabéns
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grande nümero. Sentimos a angUstia daqueles pequenos produtores rurais,
sobretudo, que nâo véem nenhuma alternativa para fazer valer seu trabaiho
para continuar corn suas propriedades funcionando e para, através delas, dar
condiçöes para seus filhos irem a escola, crescendo e se desenvolvendo corn
urn minimo de condicöes.

Espero que a Zona da Mata, caros Deputados e ilustre Presidente, seja
realmente objeto da atenção do Governo no ano 2000. Que também
tenhamos 100% dos municipios daquela regiào eletrificados. Essa questao é
muito importante, é o de que mais precisamos naquela regio.

Quero também, nesta oportunidade, ressaltar a açao da Policia Civil em
Minas Gerais. Tanto o Secretário Mauro Lopes quanto o Secretário Adjunto
Márcio Barroso Domingues, meu conterrâneo e amigo desde a época
estudantil, tern dado uma grande atençao a Zona da Mata.

No dia 30 de outubro passado, o Vereador Paulo de Souza foi assassinado
em Ervália, corn quatro tiros, segundo informacoes que obtivernos, por
questães poilticas. Ontem, estivemos na Secretarja da Segurança Pt:iblica e,
mais uma vez, ficou patenteada a vontade e a determiriacao da policia em
prender o assassino que, covardemente, atingiu o Vereador pelas costas,
saindo, tranquilamente, de bicicleta, o que causou urn grande transtorno
áquela cidade.

0 Vereador assassinado era funcionárjo municipal, motorista de
ambulãricja, pessoa muito querida naquela cidade, porque transportava as
pessoas, principalmente as mais pobres, para a Capital e outras cidades. Era
muito gentil e servia a todos corn muita satisfacão e alegria. Por isso mesrno,
teve o seu valor reconhecjdo, quando empreendeu sua ação politica, que foi a
conquista de uma cadeira no Legislativo Municipal da cidade de Ervália.
Lamentavelmente, esse crime ocorreu. Quero destacar que o Secretário
Adjunto, Dr. Marcia Dorningues, tern dado toda a atençâo na elucidaçao
desse fato, juntamente corn a Superintendéncia Regional de Poticia da cidade
de Ubá.

Quero dizer que o Dr. Márcio continua a mesmo hornem, fliho de urn grande
parlamentar tarnbém, o Dr. José Domingues, que foi Secretário de
Adrninistracao do Governo Rondon Pacheco. 0 Dr. Márcio, que herdou a
força de trabalho e a seriedade do pai, está emprestando ao atual Governo
Itamar Franco a seu trabaiho, corn muita dignidade e probidade, sempre
solIcito e pronto a aprender. Corn aquela Secretaria, devo dizer, não temos
tido nenhuma dificuldade para trabalhar. Tanto a Dr. Mauro Lopes quanto o
Dr. Márcio, Secretário Adjunto, e - por que não dizer? - o Corregedor, Dr.
José Antonio Morais, figura estimada e admirada da cidade de Recreio, tern
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por seu belissirno trabalho.

O Deputado Bené Guedes - Agradeço de coraçäo ao ilustre Deputado
Dimas Rodrigues, par sua solidariedade. Ele é urn Deputado que admiramos
muito e que, da mesma forma que a Deputado João Paulo e as demais
parlamentares, luta por sua regiâo. E sempre born, em urn momenta como
este, recebermos palavras de incentivo, amigas, sinceras, que, na verdade,
não me surpreendem, considerando-se a nossa convwência nesta Casa, que
é absolutarnente fraterna. Podemos nos agrupar para trabalhar em
deterrninados projetos, porque, nessas oportunidades, seremos mais fortes, e
as chances de concretizaçâo de nossos objetivos serâo maiores.

Agradeço as duas manifestaçöes e, para finalizar, gostaria de falar da visita
feita a Minas pelo ex-Governador Leonel Brizola, Presidente Nacional do
PDT, que ontem esteve aqui acompanhado do Deputado Federal Vivaldo
Barbosa. Estivernos na sede do PDT, juntamente corn o Deputado Federal
Olinto Reis, da cidade de Itabira, que, mesmo estando em sua primeira
legislatura, está fazendo urn grande trabalho a frente do partido. Essa visita
fol de cortesia, e aproveitarnos a oportunidade para visitar a Governador
Itamar Franco. Estivemos Ia, acompanhados pelo Deputado Marcelo
Goncalves, nosso Vice-Lider, e pelo Deputado Doutor Viana. Os outros
mernbros, infelizmente, não puderam nos acompanhar ate a Palácio, mas foi
urna boa oportunidade de diálogo entre o ex-Governador Brizola e 0 atual
Governador de Minas. Eles entendem ser fundamental a abertura de urn
grande entendimento, ate mesmo em nivel nacional. Essa é também a nossa
ótica. Temos que nos unir, cada vez mais, em nosso Estado.

As vertentes mais importantes, mais unidas, deverão caminhar nessa
direção, porque será a oportunidade de o Pals ser dirigido mais uma vez por
aquele que ja foi Presidente da Reptblica e que tern, evidentemente, o
respaldo popular. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Sebastiäo Costa.
O Deputado Sebastiâo Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhoras e

senhores, jornalistas, venho a esta tribuna, nesta tarde, para, inicialrnente,
fazer urn agradecimento püblico. Quero agradecer a intervençao que o Lider
do Governo fez ontem nesta Casa - pode parecer paradoxal a fato de este
Deputado, sendo da Oposição, fazer urn registro de agradecirnento pUblico ao
Lider do Governo -, referindo-se ao projeto de lei ernanado do Tribunal de
Justiça de Minas, para a qual pude dar uma pequena contribuição corn
algurnas emendas. Na sua declaraçâo de voto, fez alusão expressa a minha
participaçao. Assim sendo, quero aproveitar esta oportunidade para fazer este
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agradecimenta püblico.

Sr. Presidente, estou encaminhando urn requerimenta e urna questäo de
ordern. Par rneio do requerimento, solicito que a Mesa examine, corn a sua
sabedoria, corn a seu espirito de justiça e de equilibria, a conveniência da
aplicacão e da permanéncia, no texto regimental, do parágrafo ünico do art.
65, porque, pela minha visão e pela minha experiência de vida, nem sempre
as letras sintetizarn a espIrito da proposiçâo. Lembro-me, conforme a Lei de
lntroduçâo ao Cadiga Civil, reportando-me a época em que fui estudante de
direito, "de que a letra mata, a espirito viviflca". As vezes, a letra da lei, pasta
em prática coma está expressa, pode trazer nada mais, nada menos do que
injustiça e arbitrariedade. 0 que devernos buscar permanentemente no texto
legal é a seu espirita, a espinha dorsal, aquele panto de referência, em que
existe a equilibria entre a necessidade, a momenta vivido e a possibilidade de
sua respectiva aplicacao.

Par isso, you protocolar este requerimento - para ser encaminhado a Mesa -
contendo diversas assinaturas, a fim de que seja examinada a conveniéncia
de se manter no texto regimental esse dispositivo. Casa permaneca, que seja
adequado a verdadeira realidade e a prática dernocrática. E natural que a
parlamentar, principalmente aquele que faz oposiçãa, em determinadas
momentos possa nào estar fisicamente no Plenário, ate mesmo em virtude de
uma manobra regimental. Portanto, ao se aplicar integralmente a texto coma
está escrita, poderá acontecer a fim do regime dernocrático na sua plenitude
ou, pela menos, ferir-se parcialmente a sua verdadeira estrutura, a da
liberdade.

Par isso, está aqui a nosso requerimento, trazendo, em conseqüência, uma
questâo de ordem escrita. Tenho a certeza de que nâo seria possivel, nem
hurnano, exigir que a dirigente de uma reunião respondesse a urn texto desse
porte, de duas ou trés laudas datilografadas.

Partanta, prefiro trazer e apresentar, através do sisterna de protacolo da
Casa, para que a Mesa avalie, canfira e passa, cam a seu espirita de justica e
de equilibria, dar a andamento e a tratamenta devido e necessária a cada
casa aqul sugerida.

Volta a repetir: as letras matam, a espirito vivifica. Isso está cantido na lei
de intraduçâa aa COdigo Civil, e é par isso que volta a repetir: quando esse
dispositiva regimental foi inserido, ele própria contraria outros dispositivaS a
seguir, do mesmo Regimento, em que se resguardam prerrogativas das
minorias, as quais seriam todas fatalmente suprimidas, a prevalecer a texto
legal coma está inserido no Regirnento Interno.

E par isso que urn grande nUmera de Deputados que participarn ativamente
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dos trabaihos desta Casa está propondo, juntamente comigo, que o
Regimento Interno seja revisto nesse aspecto ou, pelo menos, que seja dada
uma interpretação não baseada nas letras, mas no verdadeiro espirito do
dispositivo regimental.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero, depois de feitas essas
consideraçöes, dar esse encaminharnento e lembrar, urna vez mais, que é
minha disposição, mesmo fazendo oposição, não ser obstácu!o para o
andamento dos trabalhos. Fazemos oposição no campo das idéias, dando
sugestöes, procurando construir, e não destruir urna estrutura já existente.

Assim sendo, Sr. Presidente, encaminho-Ihe essas propostas para que
sejam apreciadas pela assessoria da Mesa e espero poder, dentro em breve,
ter uma resposta plausIvel, compatIvel com o equilIbrio do relacionamento
que deve haver entre a Maioria e a Minoria, para que o parlamento possa
continuar sendo o ponto de equilIbrio entre os Poderes do regime
democrático. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Doutor Viana.
o Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, representantes

da imprensa, pessoas presentes nas galerias, hoje, 25 de novembro, é o dia
em que homenageamos o doador de sangue. A cada 3 segundos alguem
precisa de sangue. 0 sangue e seus derivados são usados para tratar vItimas
de queimaduras e de acidentes, pacientes corn cancer e outros pacientes em
tratamento medico ou cirürgico.

Como o sangue doado é separado em vários componentes (células
vermeihas, plasma e plaquetas), uma doação pode ajudar a salvar de trés a
quatro vidas.

o sangue doado é rapidamente reposto pelo organismo, e a doação não
traz nenhum prejuizo a satde do doador.

Para doar sangue é preciso ter entre 18 e 60 anos, pesar 50 quilos ou mais,
não estar em jejum, ser saudável e ter dormido pelo menos 6 horas nas
tiltimas 24 horas. So nao pode doar sangue quern teve hepatite apOs os 10
anos de idade, doença de Chagas, malaria, sIfilis, diabetes, pressao alta,
quern tern comportamento de risco para doenças transrnissIveis pelo sangue,
quern estiver resfriado ou quem recebeu transfusão de sangue ou derivados
nos ültimos dez anos. Todos os dernais podem e devem doar sangue.
Durante rnuito tempo as pessoas evitaram a doaçao, por forca de mitos, como
aqueles que diziam que doar sangue engorda, vicia, afina ou engrossa o
sangue, e outros. Por isso mesmo, os bancos de sangue passaram por rnaus
momentos e muitas vidas perderam-se por falta de uma transfusão. Por outro
lado, o fantasma da AIDS tambérn afastou doadores, corn receio de
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contaminacão. No entanto, Os bancos de sangue trabalham corn materiais
descartáveis e são rigorosarnente fiscalizados, não havendo, pois, riscos para
o doador.

Neste dia 25 de novembro, data em que se comernora o Dia do Doador de
Sangue, quero deixar registrada a homenagern a todos aqueles que,
solidariamente, ajudam a manter acesa a chama da vida. Que sejarn
intensificadas as campanhas destinadas a incentivar e favorecer as doaçães
de sangue, que sejarn valorizados os doadores, pelo gesto que dernonstra
profundo respeito ao prOximo e enorme consciência social, ajudando
anonimamente os que sofrem.

Tambérn quero, como segundo motivo de minha fala nesta tribuna,
homenagear a Orquestra Sinfônica da PMMG, que completa 50 anos. A
Orquestra Sinfônica, nascida na década de 40, traz a müsica, através da
Policia Militar, praticada por suas bandas, que animaram rnuitos eventos ao
longo desse tempo.

A partir de 1948, quando comandava o Departamento de lnstrução - atual
Academia de PolIcia Militar -, em concordância corn o Cel. José Vargas da
Silva, então Coma ndante-Geral, resolveu o Cel. EgIdio BenIcio de Abreu criar
uma orquestra sinfônica na corporação. Corn afinco, transferiu do batalhão
geral para a Academia de Policia Militar 18 mUsicos, que, acrescidos de
outros, vindos do 50 e 60 Batalhöes e ainda da própria Academia e da 10a
Companhia Independente de Muzambinho, formaram, em 1949, a Orquestra
Sinfônica. Dal ate hoje, foram várias as apresentaçöes, sempre levando a
müsica as diversas solenidades e festas, pelos rincöes de Minas Gerais,
levando tarnbém o nome da histórica policia do nosso Estado.

Então, pelos 50 anos de existéncia e de bons serviços divulgando a müsica,
levando a sensibilidade, a alegria e a cultura aos rincöes de Minas Gerais,
queremos parabenizar a Academia da Poilcia Militar, através da sua
orquestra sinfônica. Querernos tarnbém sugerir Mesa desta Casa que, num
primeiro momento de uma reuniâo ordinária, seja aqui homenageada a nossa
querida Orquestra SinfOnica da Poilcia Militar. Farei isso através de urn
requerimento, Sr. Presidente.

Também nâo queria deixar de parabenizar o Dr. Márcio Decat, que assumiu
o Ministério Püblico, desejando-Ihe muito êxito na direção desse Orgão
importante para a seguranca e para a vida do povo de Minas Gerais, e
parabenizar também a Dra. Angela Pace, que assumiu a Pasta da Justica,
mostrando a forca da muiher. Como disse em feliz pronunciamento o Sr.
Governador, a muiher deixou de apenas fazer parte da histOria para fazer
história. Acreditamos na eficiência, na sensibilidade e no valor dessa grande
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muiher, que, corn certeza, trará benefIcios e engrandecerá a justiça do nosso
Estado. Em meu nome, em nome do POT, quero parabenizar e desejar muito
sucesso a Dra. Angela Pace e ao Dr. Márcio Decat.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
o Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, Deputado Durval Angelo,

Sras. e Srs. Deputados, convidados que prestigiam esta reuniao da
Assembléia Legislativa, imprensa aqui presente, praticarnente estamos no
acerto final deste ano legislativo. Muito pouco falta para que possamos
encerrar este ano, urn ano incomum na politica mineira, urn ano dificil no
processo adrninjstrativo do nosso Estado, urn ano em que esta Casa soube,
corn paciêncja, corn responsabiljdade superar alguns momentos difIceis,
sabendo preparar-se para os prOximos trés anos, que tambérn serâo
complicados politicarnente para o nosso Estado. Mas, em meio a tantos
acertos e desacertos que aconteceram em 1999, eu gostaria, de ptiblico, de
prestar minha homenagem a urn órgäo do Estado que soube se superar, urn
órgão do Estado que, bern administrado, adotando urn estilo de administração
participativa, deu a volta por dma e está coihendo Os prirneiros frutos de urn
trabaiho s6rio que desenvolveu. Refiro-me ao IPSEMG. (- Palmas.) No ano
passado, como Deputado, tivemos a oportunidade de participar do trabalho
do IPSEMG em urna comissão parlamentar- de inquérito que durou quatro
meses. Por meio do trabaiho dessa cOmissàO, tivemos a oportunidade de
conhecer mais o Instituto, de fazer amizade corn as pessoas que all
trabaiharn durante tantos e tantos anos, de tornar conhecjmento das suas
dificuldades e de dar a nossa contribuição, propondo algumas medidas corn a
participação dos funcionárjos daquele Orgão. 0 JPSEMG, hoje, está colhendo
essas vitOrias, por intermédio de urn projeto que tramita nesta Casa. Tao
importante quanto essas vitórias fol a organizaçao do Instituto. Acabo de
receber no meu gabinete urn livro que mostra toda a participaçao, todos os
convénjos feitos no interior de Minas Gerais. isso mostra claramente a
transparéncia do órgão e sua organizaçao. Mostra, acima de tudo, que o
Orgão está preparado para, efetivarnente, cumprir sua missão e suas
obrigaçaes. Espero que, a partir do ano 2000, nesse novo século, nesse novo
mi!ênio, o IPSEMG possa, efetivamente, gerenciar e coordenar suas açöes
administrativas, suas importantes açöes em funçao de milhares e milhares de
funcionários do nosso Estado. Ele terá oportunidade de ter uma partidipaçâo
ativa dos funcionários, por intermédjo das decisöes tomadas, porque a lei
perrnite, obriga, abre essa possibilidade de urn gerenciamento participativo
dos funcionãrjos.

0 órgão terá condiçoes de gerenciar Os recursos que arrecada, que
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administra, e isso é fundamental. E tirar do caixa ünico do Estado uma
verdadeira caixa-preta dentro de urn saco sem fundo. E os recursos do
IPSEMG predisam estar na sua conta, para que tenha condiçöes de saber o
que fazer, de propor uma ação de assisténcia aos funcionários do interior de
Minas, pelo menos, perto do que se faz em Belo Horizonte.

Sou Deputado, funcionário pUblico e rnédico do Estado desde 1980 e
contribuo para o IPSEMG desde essa época. Sinto-me, portanto, a vontade
para vir a tribuna agora fazer essa declaracão e, princpalmente, demonstrar
meu reconhecimento pelo trabaiho do Dr. João Diniz, Presidente do IPSEMG,
e de todos os funcionários, mesmo os que estão em cargo de confiança, ate
os de carreira. Pois, quando se quer fazer urn born trabalho ou se quer
superar dificuldades, quando se quer aceitar a rnáquina dos órgãos pUblicos,
muitas vezes enferrujada -, é possivel. Basta ter vontade de se fazer, basta
haver credibilidade e participação dos funcionários.

o Deputado José Braga (em aparte)* - Obrigado, Deputado, pelo aparte
que me concede nesta oportunidade. Não poderia deixar de me rnanifestar,
diante do pronunciarnento de V. Exa., pois acredito que a questão do
IPSEMG enaltece a atitude do Governador Itamar Franco de colocá-lo nas
mãos de seus funcionários. Temos que, realmente, reconhecer e aplaudi-lo,
corno V. Exa. o faz neste instante. Acredito que a administracão do IPSEMG,
principalmente por melo do Dr. João Pinto JUnior, mostra que as coisas, as
vezes, são mais fáceis quando não são complicadas pelos processos
politicos. Estamos vendo o exemplo de urn Orgão gerido por seus
funcbonários, gestao plenamente vitoriosa. Quem sabe o exemplo poderá ser
estendido a outras autarquias e outros órgãos do Estado? Acreditamos que
este ano será suficiente para dar a todos o exemplo de que a administraçãO é
fácil quando e feita corn humildade e competéncia e, sobretudo, corn respeito
ao corpo de funcionários da instituicäo. Muito obrigado.

o Deputado Carlos Pimenta* - Agradeco o aparte do Deputado José Braga.
Reconheço que, quando o trabaiho e feito corn dedicação, competéndia e
profissionalismo, como e o caso do IPSEMG, transcende qualquer
posicionamento politico-partidário.

Sou urn Deputado da Oposiçao e tenho as minhas diferencas politicas corn
O Governador Itarnar Franco. Mas seria ate rnesmo urna questão de injustica
de minha parte, corno Deputado, como medico, não fazer de pUblico esse
reconhecimento.

Não sou Deputado de estar batendo as portas do Presidente do IPSEMG
para pedir favorecimento. Gosto de acompanhar as Orgãos quando estes
estão executando urn born trabalho, como o IPSEMG. Meu pronunciamento 6
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uma coincidência, corn a presença ate mesmo de alguns servidores que
defendem os interesses por meio de projetos votados nesta Casa, mas o que
me mativou a faz6-lo foi a acompanhamento do trabaiho e a testemunho de
obras bern feitas coma essas, claras e transparentes.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Parabenizo também V. Exa. pela
clarividência desse momenta em que usa da tribuna para homenagear a
IPSEMG. Estamos alegres em ver coma essa instituiçâo está sendo
recuperada hoje. 0 funcionário do IPSEMG está trabaihando corn mais
satisfaçao, porque tern uma diretoria séria e que desempenha urn trabalho
vobtado para a interesse do órgao, dos seus servidores e dos interessados
pela instituição. Tanto que ainda ontern vatamos, na Comissão de
Administraçäo Ptiblica, o CODE!. Já votamos também a retirada do caixa
Unica do IPSEMG. Isso e extraordináno, porque sabemos que - sem citar
governos - havia desvio do dinheira recoihido do IPSEMG para esse caixa
Unica, que iria servir a autras atividades deixando de se investir no própria
órgão e de meihorar a qualidade do atendimenta a saUde prestado a quern de
direito, ou seja, aquele que contribui.

Parabenizo, na pessaa de seu Presidente, Dr. João Diniz Pinto Junior, toda
a diretoria, todos as funcionárias e V. Exa., par esse momenta extraordinário
que teve ao usar a tribuna para homenagear a nosso IPSEMG, dando-nos a
certeza de que a futura será bern meihor do que a presente e meihor ainda do
que a passada.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)* - Parabeniza V. Exa., que
tern, corn a briiha de sua inteligéncia, reabizado inestimável trabalho na Casa.
Sou admirador da postura de V. Exa. coma parlamentar. Já tive o prazer de
participar de várias comissães ao lado de V. Exa., que é urn grande
parlamentar e grande rnédico. Nesta tarde de hoje, V. Exa. presta
homenagem ao IPSEMG. Gostaria também de me associar a essa justa
homenagem. Fabo em nome do povo do Sul de Minas, porque a IPSEMG tern
dada a minha regiâo urna especial atenção par meio do seu ibustre
Presidente, Dr. Jaâo Pinto JUnior.

Tenho certeza absoluta de que a IPSEMG ira cantinuar esse trabalho
determinado e s6rio ajudanda a servidor estadual, dando-Ihe atençãa, carinho
e, principalmente, prestando esse serviço tao importante aos servidares. Fico
rnuito feliz neste dia em que estamos cornemorando a Dia Nacional de Açâa
de Graças. Peco a Deus que abençoe esta Casa e a todos os funcianánios do
IPSEMG, para que possamos sempre buscar as meihores soluçoes para
Minas Gerais.

O Deputado Durvab Angelo (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, é

1691
impontante ouvir de V. Exa. esse reconhecirnento ao nosso trabalho. Mesmo
sendo urn homem da Oposicâo, V. Exa. nunca demostrou urna prática
rnesquinha ao atuar na poiltica da Casa. Sempre mostrou ser urn Deputado
que procura ver as interesses principais da comunidade. Reconheço tambérn
todo esse trabaiho. Acho que fob importante a postura do Governador itamar
Franca de abrir a questâo do IPSEMG para as própnios servidores,
encarninhanda, ao mesmo tempo, projetos importantes para a Casa coma a
que vamos apreciar hoje, do conselho, do teto de cantribuicão e da prOpria
questao da restruturacão do órgâa.

Essa é a demonstração de que podernos dar apaia ao 1PSEMG. Acho sen
de interesse de toda a Casa a votacâo de todos as projetos corn a rnaior
rapidez passive!, porque a continuaçãa desse trabaiho que estarnos
ebagiando depende de que essas leis sejam apravadas e sancionadas pelo
Governador.

Entao, manifesto a nosso reconhecimento, para que possamos dar essa
demonstraçào prática de apaio a acão que estamos vendo no IPSEMG hoje.

0 Deputado Dimas Rodrigues (em aparte)* - Quero curnprimentá-lo pebo
grande trabaiho que desempenha nesta Casa e também homenagear a
IPSEMG. 0 Dr. Joäo Diniz JUnior tern feito uma grande adrninistracão,
juntarnente corn sua assessoria e seus funcionánios. V. Exa., Deputado
Carlos Pimenta, está de parabéns.

0 Deputado Carlos Pirnenta* - Para terrninar, Sr. Presidente, fica de pUblico
essa nossa hornenagem, coma servidor pUbbica estadual, medico do Estado
desde 1980, como panbamentar e, principalmente, coma uma das pessoas
interessadas no instituto, que tern dado respostas positivas aos funcbonánios,
que ultimamente tern sido, muitas vezes, relegados a segundo piano.

Conciuo fazendo a minha hornenagern tambérn a diretoria do IPSEMG de
Montes Cianos, que nâo fica pana trás, na pessoa da Sra. Ana Amelia e dos
funcionánios dessa cidade, e estendo-a a todas voces, que butaram para
constituir urn instituto realmente coordenado, administrado, entregue, de fato
e de direito, aas funcionánios do Estado. Muito obnigado. (- Palmas.)

* - Sem revisâo do onador.
2a Parte (Ordern do Dia)

P Fase
Abertura de inscriçoes

0 Sr. Presidente - Nâa havenda outros oradores inscritos, a Presidência
passa a 2a Pante da reunião, cam a 1a Fase da Ondem do Dia,
campreendendo as comunicaçöes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciaçáo de parecenes e de requerimentos. Estãa abertas as inscricães



rA

0

E
0

CD

para o Grande Expediente da próxima reuniâo. 	
1692

DECISAO DA PRESIDENCIP,
A Presidéncia, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento fnterno,

determina a anexação do Requerimento n o 840/99 ao Requerimento no
839/99, ambos da Comissão de Educaçao, por guardarem semelhança entre
Si.

Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 1999.
José Braga, 1°-Vice-Presidente no exercIclo da Presidência.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexaçâo do Requerimento n o 878/99 ao Requerimento no
877/99, ambos da Comissâo de Direitos Humanos, por guardarern
semelhança entre Si.

Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 1999.
José Braga, 1°-Vice-Presidente no exerccio da Presidéncia.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexaçao do Requerimento n o 886/99 ao Requerimento no
885/99, ambos da Cornissâo de Direitos Humanos, por guardarem
semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 25 de novembro de 1999.
José Braga, 1 1-Vice-Presidente, no exercicio da Presidência.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçoes

apresentadas nesta reunião pelas Comissöes de Meio Ambiente - aprovaço,
na 25 Reunio Ordinária, do Requerimento n o 870/99 , do Deputado Fábio
Avelar; de Transporte - aprovaçao, na 28a Reuniäo Ordinária, dos
Requerimentos n o

s 889 a 895/99, da Comissão de Transpoi-te, e 905/99, dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Eduardo Daladier; de Administraçao Püblica
- aprovaçâo, na 26 a Reunião Ordinária, do Requerimento n o 902/99, do
Deputado Gil Pereira; de Direitos Humanos - aprovaçâo, na 16a Reunião
Extraordinária, do Requerimento no 898/99, da Comissão de Direitos
Humanos; de Meio Ambiente - aprovaçäo, na 25a Reunião Ordinária, do
Requerimento no 870/99, do Deputado Fábio Avelar (Ciente. Publique-se.).

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, requerimentos dos
Deputados Miguel Martini, solicitando a inclusâo em ordem do dia do Projeto
de Lei no 90/99, uma vez que a Comissâo de Adrninistraçao Püblica perdeu o
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prazo para emitir parecer; e Rogério Correia, solicitando a inclusâo em ordern
do dia do Projeto de Lei no 224/99, uma vez que a Comissâo de Fiscalização
Financeira perdeu o prazo para emitir parecer; e defere, ainda, nos termos do
inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, deixando para fixar a data em
outra oportunidade, requerimento dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e
outros, solicitando a realizaçâo de reuniâo especial em homenagem a
Orquestra Sinfônica da PMMG.

Votacâo de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada urn por sua vez,

requerimentos da Comissão Especial do Fundo SOMMA, solicitando a
prorrogaçâo do seu prazo de funcionamento por mais 30 dias; e da Comissão
Especial das Construtoras, solicitando a prorrogacão do seu prazo de
funcionamento por mais 30 dias.

o Sr. Presidente - Requerirnento n o 467/99, da Comissão de Administracäo
PtbIica, solicitando aos Coma ndantes-Gerais da PMMG e do Corpo de
Bombeiros do Estado informacöes sobre as medidas empreendidas pelas
referidas corporaçöes em cumprimento da Emenda a Constituicão n o 39, de
2/6/99. A Mesa da Assembléia opina pela aprovacão do requerimento.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Carlos Pmenta.
• Deputado Carlos Pimenta* - Gostaria de chamar a atencäo dos

Deputados para esse requerimento e, ao mesmo tempo, congratular-me corn
a Comissão de Administração PUblica, que pede informaçães a respeito de
urn projeto de emenda a Constituiçäo que votamos no mês de junho.

Talvez tenha sido urn projeto votado em tempo recorde por esta Casa. Foi
apresentado, por intermédio de urn Acordo de Lideres. Discutimos e votamos
e, por interrnédio desse projeto, desmembrarnos a corporacäo do Corpo de
Bornbeiros da PolIcia Militar, dando-Ihe autonornia. Fizemos urn esforco
concentrado numa semana e, depois disso, ja decorreram seis rneses, a
ponto de a Cornissão de Administracão PUblica solicitar inforrnaçöes sobre se
essa proposta de emenda a Constituição foi atendida ou não, porque fol
promulgada por esta Casa. Estarnos sentindo que ha urna insatisfação e urna
ansiedade muito grande, principalmente por parte dos policiais rnilitares do
Corpo de Bombeiros.

Estou citando esse exemplo para mostrar que muitas vezes as decisöes
tornadas pela Casa não tern respaldo fora das quatro paredes do Poder
Legislativo. Queremos parabenizar a Comissão e ter essas informaçöes o
mais rápido possIvel.

0 Deputado Durval Angelo ontem me confessava sua preocupacão. Se o
fato não for consumado, se essa emenda a Constituição não for acatada nern
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respeitada, poderemos ter urn impasse e urn "buraco negro" na Constituiçao
do Estado de Minas Gerais no ano 2000. Isso significa, na verdade, muita
coisa para centenas de policiais militares pertencentes ao Corpo de
Bombeiros, e é necessário que essas informaçaes cheguem a esta Casa no
mats curto espaço de tempo possIvei. Parabéns a Comissão! Espero que a
Mesa tome as provtdências para legitimar urna decisão tomada por esta Casa
numa semana. Talvez tenha sido a proposta de emenda a Constituiçao
votada no menor prazo em toda a histOria do Poder Legislativo de Minas
Gerais. Obrigado.

* - Sem revisáo do orador.
o Sr. Presidente - Em votaçâo, o requerimento. Os Deputados que

aprovam permaneçarn corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado o Requerimento n o 467/99. Oficie-se.

Requerimento no 468/99, da Comissäo de Administraçâo Püblica, em que
solicita seja encaminhado ao Coma ndante-Geral da PMMG pedido de
informaçoes a respeito de obras de construçâo, reforma e ampliaçâo de
prédios pertencentes da corporacao. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovaçâo do requerimento. Em votaçào, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 502/99, do Deputado Marco Regis, em que solicita a
nserçâo, nos anais da Casa, do documento da delegaçáo pariamentar de
Minas no Encontro de Paris, subscrito pelos parlamentares desta Casa,
divulgado na Integra pelo jornal "0 Tempo", em 27/6/99. A Mesa da
Assembléta opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento n o 524/99, da Comissâo de Direitos Humartos, solicitando
seja encaminhado ao Coma nda nte-G eral da PMMG pedido de informaçoes
acerca do nUmero de suicidios e de tentativas de suicidio registrado nos
Ultimos cinco anos entre militares daquela corporaçäo. A Mesa da Assembléia
opina pela aprovaçao do requerimento na forma do Substitutivo n o 1, que
apresenta. Em votaçâo, o Substitutivo n o 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado o Requerimento n o 524/99 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 527/99, do Deputado Agostinho PatrUs e outros,
solicitando seja encaminhado ao Secretário de Administraçâo pedido de
informaçaes acerca de cargos comissionados. A Mesa da Assembiéia opina
pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Oficie-se.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 1a Fase, a Prestdência

passa Fase da Ordem do Dia, corn a discussào e a votação da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presiderite
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reuniâo os

Projetos de Lei n°s 410/99, 448/99, 583/99 e 454/99, apreciados na reuniào
extraordinária realizada hoje, pela manhã.

Discussão e Votacäo de Proposiçöes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado Durval Angelo,

solicitando a inversâo da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei n°
295/99 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de
discussäo. Em votacão, o requerimento. Os Deputados que estiverem de
acordo permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência verifica, de piano, a inexistência de "quorum" para a
apreciação das propostas de emenda a Constituição e passa a apreciaçào
das demais matérias em pauta.

Discussâo, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 295/99, do Governador do
Estado, que dispoe sobre o Conseiho Deliberativo do iPSEMG-CODEi. A
Comissão de Administracäo Püblica opina pela aprovacâo do projeto na forma
do vencido em 1 1) turno. Em discussão, o projeto. Não h6 oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votaçào, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 295/99 na forma do vencido em 10

turno. A Corn issão de Redaçäo.
Discussáo, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 532/99, do Deputado Doutor

Viana, que dispöe sobre as normas a serem observadas na promocao e
fiscalizaçao da defesa sanitária animal quando da realizacão de rodeios. A
Comissâo de Justica conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissâo
de Politica Agropecuária opina por sua aprovaçâo, corn as Emendas n°s 1 e 2
que apresenta. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.

- Vém a Mesa:
EMENDAS AO PROJ ETO DE LEI N o 532/99

EMENDA N O 3
Dé-se ao paragrafo Onico do art. 10 da proposicâo a seguinte redação:
Paragrafo Unico - Considera-se rodelo de animais as atividades de montana

ou de cronometragem em que entram em julgamento a habilidade do ser
humano em dominar o animal permanecendo em dma dele por tempo certo e
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limitado por regulamento prOprio, corn pericia e elegância, assim como o
desempenho do próprio animal.

Sala das Reuniães, 18 de outubro de 1999.
Doutor Viana
Justificaçâo: A emenda tern por finalidade acrescentar que na atividade de

rodelo seja especificado na composição de habilidade do ser humano a
cronometragem e o tempo especifico em que o peâo permanece em dma do
animal.

EMENDAN°4
D6-se ao parágrafo Unico do art. 11 da proposiçào a seguinte redaçâo:
Parágrafo ünico - Verificada a ocorrência de fatos que possam configurar

infraçâo, o IMA dará dléncia a Delegacia Especializada de Preservaçao a
Qualidade da Vida e Ecologia - DROP - DEPQUE - MG - para as providências
cabiveis.

Sala das Reuniöes, 18 de outubro de 1999.
Doutor Viana
Justificaçâo: A emenda tern por finaUdade reconhecer a - DROP - DEPQUE-

MG - como instituição competente para apuraçäo da infraçao penal.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussâo. No decorrer da discussâo, foram

apresentadas ao projeto duas emendas do Doutor Viana, que receberam os
n°s 3 e 4. Nos termos do § 21 do art. 188 do Regimento Interno, a Presidéncia
encaminha as emendas, corn o projeto, a Oomissão de Politica Agropecuaria,
para parecer.

Discussao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei no 540/99, do Deputado Carlos
Pimenta, que dispöe sobre a busca de pessoas desaparecidas. A Comissão
de Justiça concluiu pela constituciona p jdade do projeto. A Oornissào de
Direitos Humanos perdeu o prazo para emitir parecer. Designado, em
Plenário, o Deputado Antonio Julio, que solicitou a prazo regimental para
emitir parecer. A Presidéncia indaga a S. Exa. se está em condiçOes de emitir
o seu parecer, ou se continuará fazendo uso do prazo regimental.

O Deputado AntOnio Jt:ilio - Estou em condiçOes, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Antonio Julio, para emitir 0seu parecer.

PAREOER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 540/99
RelatOrio

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposiço em exame dispOe
sobre a busca de pessoas desaparecidas.

Examinada preliminarmente pela Oomissão de Oonstituiçao e Justiça, que
näo encontrou Obice 6 sua tramitação, fol a matéria 6 Oomissäo de Direitos
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Humanos, para receber parecer para o 1 0 turno, na forma regimental.
Tendo perdido o prazo regimental para ser apreciado nessa Comissäo,

vem o projeto a este relator, para receber parecer em Plenário, em
cumprimento ao disposto no § 20 do art. 145 do Regimento Interno.

Fundamentacão
O projeto de lei em análise, em seu art. 1°, determina que a autoridade

policial e as Orgäos de seguranca publica sejam obrigados a proceder a
busca imediata de menores de ate 16 anos e pessoas de qualquer idade
portadoras de deficiëncia fisica, mental ou sensorial que estiverem
desaparecidos.

E preocupante o crescimento do nümero de desaparecidos, fato que vem
despertando a atenção da sociedade para a necessidade de se adotarem
medidas mais eficientes e mais rápidas de busca, aumentando, assim, as
probabilidades de localização dessas pessoas.

Evidentemente, sendo o desaparecido menor ou portador de qualquer tipo
de deficiência, maior e a preocupacâo corn seu destino, e, quanto mais
rapidamente forem iniciadas as buscas, malores serão as chances de que
sejam bern sucedidas.

Oonsideramos, portanto, que iniciativa parlamentar corn o objetivo de
oferecer ao poder püblico um instrumento legal que obrigue as agentes
policiais e Orgãos de seguranca püblica a agir corn a maxima rapidez nesses
casos é altamente oportuna e meritOria.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 540/99,

no 1° turno, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1999.
AntOnio JCilio, relator.
O Sr. Presidente - Em discussão, a projeto. Não ha oradores inscritos.

Encerra-se a discussOo. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n o 540/99. A Oomissãode
Direitos Humanos.

Discussáo, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 201/99, do Deputado Ailton
Vilela, que dispOe sobre incentivo financeiro ao pequeno produtor rural de
leite do Estado de Minas Gerais. A Comissão de PolItica Agropecuária opina
pela aprovacâo do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, a
projeto. Näo ha oradores inscritos.

- Vêm a Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI N o 201/99
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EMENDA N o 1

D&-se ao art. 10 a seguinte redaçäo:
"Art. 1°- Fica criado o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Leite do

Estado de Minas Gerais, corn o objetivo de conceder incentivo financeiro ao
produtor de leite cuja propriedade nao exceda 25ha (vinte e cinco hectares) e
que possua ate vinte cabeças bovinas no rebanho.".

Sala das Reuniöes, de de.
Ailton Vilela
Justificaçào: Segundo dados levantados pelo IMA, 45% dos criadores de

bovinos do Estado possuem rebanho de ate 20 cabecas, em propriedades
corn area de 15ha a 25ha, e, em sua totalidade, produzem leite em pequena
escala. A emenda visa a atender urn contingente maior de produtores de leite
do que o proposto originalmente.

EMENDA N o 2
Dé-se ao art. 31 a seguinte redaçao:
"Art. 30 - Os recursos serão repassados diretamente ao produtor rural, em

parcela ünica e anual, nas condicoes previstas no anexo desta lei, após
avaliaçao técnica realizada pelo Instituto Mineiro de Agropecuaria - IMA -
obedecido seu calendário oficial de vacinação, e pela Empresa de
Assisténcia Técnjca e Extensäo Rural de Minas Gerais - EMATER - MG.".

Sala das Reuniöes, de de.
Aliton Vilela
Justificaçâo: 0 IMA e o responsável, no Estado, pela coordenação e

execuçào dos prograrnas de saüde e defesa sanitária animal, corn calendário
oficial de vacinaçöes consideradas obrigatórias nos termos da legislaçâo
vigente.

EMENDA N o 3
D6-se ao anexo a seguinte redaço:

Anexo
(a que se refere o art. 30 da Lei n°, de.)

Categoria do produtor (nümero de cabecas) 11 	 BenefIcio (UFIRs) 	 I
1 a7 	 560

8214
15 a 20
	

680
Sala das Reuniöes, de de.
Ailton Vilela
Justificaçäo: A alteraçao do anexo faz-se necessária em virtude do aumento
de 15 para 20 cabeças de gado, previsto no art. 1 0 do projeto.
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O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussáo, foram

apresentadas ao projeto trés emendas de autoria do Deputado Ailton Vilela,
que receberam Os n

o
s de 1 a 3. Nos termos do § 4 1 do art. 189 do Regimento

interno, a Presidéncia vai submeter as emendas a votação,
independentemente de parecer, e, para tanto, determinará a sua leitura no
momento oportuno. Em votaço, o projeto, salvo emendas. Os Deputados
que o aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado na
forma do vencido em 1° turno. A Presidência solicita a Sra. Secretária que
proceda a leitura da Emenda no 1.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Lë a Emenda no 1, publicada
anteriormente.)

O Sr. Presidente - Em votaçâo, a Emenda n o i, sem parecer. Os Deputados
que a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. A
Presidéncia solicita a Sra. Secretária que proceda a leitura da Emenda no 2.

A Sra. Secretária - (- Lé a Emenda n o 2, publicada anteriormente.)
O Sr. Presidente - Em votacâo, a Emenda no 2, sem parecer. Os Deputados

que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. A
Presidéncia solicita a Sra. Secretária que proceda a leitura da Emenda n o 3.

A Sra. Secretária - (- Lé a Emenda n o 3, publicada anteriormente.)
O Sr. Presidente - Em votacão, a Emenda no 3, sem parecer. Os Deputados

que a aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei no 201/99 na forma do
vencido em 10 turno corn as Emendas n

o
s 1 a 3. A Comissão de Redacao.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei no 449/99, do Governador do
Estado, que revoga o art. 9° da Lei no 11.050, de 19/1/93, modificado pelo art.
28 da Lei no 11.406, de 26/1/94, que dispöe sobre verba honoraria atribuida
aos membros dos conselhos curadores de órgãos colegiados equivalentes. A
Comissão de Administração Püb!ica opina pela aprovaçâo do projeto. Em
discussáo, o projeto. Nâo ha oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permanecam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redaçao.

A Presidéncia verifica, de pIano, que persiste a falta de "quorum" para a
votaçao das propostas de emenda a Constituição.

3a Parte
O Sr. Presidente - Em virtude da inexistência de "quorum" qualificado para a

votaçao das emendas a Constituição, a Presidéncia passa 3a Parte da
reunião, destinada a comunicaçães e a oradores inscritos.

Leitura de Comunicaçães
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçöeS
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apresentadas pelo Deputado Marcelo Gonçalves (2) - informando o
falecimento dos Sr. Rafael Vaz Assuncào, em 15/11/99, no Municipio de
Divinapolis, e da Sra. Francisca Reis, em 24/11/99, no Municipio de Pedro
Leopoldo (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
0 Sr. Presidente - Nào havendo outras comunicacöes a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião, desconvocando a reuniäo
extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os Deputados para as
reuniöes especiais de arnanhã, dia 26, as 8 e as 14 horas, nos termos dos
editais de convocaçâo. Levanta-se a reunião.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 420/99

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Açâo Social
RelatOrio

De autoria do Deputado Eduardo Brandäo, o Projeto de Lei n° 420/99 visa a
declarar de utilidade püblica a Associacao Comunitária Povo Unido do Bairro
Santa Fe e Adjacências, com sede no MunicIpio de Ribeirão das Neves.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada a Comissão de Constituiçâo e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberacâo conclusiva em turno
Unico, nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questâo tem por finalidade desenvolver e promover acöes

visando a solucionar os problemas que atingem o Bairro Santa Fe e regiöes
vizinhas.

Para consecuçäo dos seus objetivos, estirnula a uniao dos rnoradores para
que, em regime de cooperacâo mütua, possam resolver as pendéncia mais
imediatas.

Pelas atividades de eminente caráter filantrOpico que a entidade vem
realizando, torna-se merecedora do tItulo declaratOrio proposto.

Cabe-nos apresentar emenda ao projeto, pois consta nos autos do
processo a alteração do nome da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 420/99 na forma

original.
Sala das Cornissöes, 25 de novembro de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO CJNIC0 DO PROJETO DE LEI N O 573/99
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acào Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, o projeto de lei em

epigrafe tem por objetivo declarar de utilidade püblica a Fraternidade CatOlica
Getsemani, com sede no MunicIpio de Lavras.

A proposição foi considerada pela Comissäo de Constituicäo e Justiça
juridica, constitucional e legal na forma em que foi apresentada.

Dando prosseguimento a trarnitação da matéria, compete, agora, a este
ôrgão colegiado apreciá-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102,
XIV, "b", do Regimento Interno.

Fundamentação
Constitulda na forma de sociedade civil de direito privado, a Fraternidade

Catôlica Getsemani tern por finalidade - nos termos do art. 10 de seu estatuto
- "a promoção humana, por meio do atendimento as necessidades imediatas
de pessoas comprovadamente carentes, dando prioridade a alimentacâo, a
sade ea moradia, fornecendo-Ihes cestas básicas, medicarnentos, consultas
médicas, exames, materiais de construção, etc".

Entendemos meritória a prática assistencialista por iniciativa de cidadãos,
em parceria corn o poder püblico, a que compete efetuar acöes de combate
as desigualdades socials; portanto, afigura-se-nos justa e oportuna a intencäo
de se prestar homenagem a referida entidade, em reconhecimento de seus
trabalhos.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 573/99 na

forma apresentada.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO LINICO DO PROJETO DE LEI N O 594/99
Comissào do Trabalho, da Previdência e da Açâo Social

Relatôrio
O projeto de lei em análise, do Deputado Eduardo Daladier, objetiva

declarar de utilidade ptiblica a Creche Comunitária Recanto lnfantil Alvorada -
CCRIA -' com sede no MunicIpio de Betim.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissâo de Constituicâo e
Justiça, que a considerou juridica, constitucional e legal.

Cabe agora a esta Comissäo deliberar conclusivamente sobre ela,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
Voltada para o atendimento a criancas na faixa etária ate seis anos, a
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Creche Cornunitária Recanto Infantil Alvorada colabora decisivamente para
que seja alcançado a bem-estar de crianças cujos pais não dispoem de
recursos próprios para satisfazer as suas necessidades básicas. Dessa
forma, propicia-Ihes educaçao, alimentaçao e meios que objetivam boas
condiçoes de saCide, a prática de esportes, a cultura e o lazer.

Por isso julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade
pt blica.

Conclusäo
Pelas razöes expostas, somos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 594/99

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Amilcar Martins, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 595/99
Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Anderson Adauto, a proposição em tela tern por

escopo declarar de utilidade püblica a Associação de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE de São Joäo Evangelista, corn sede nesse municipio.

Considerada juridica, constitucional e legal pela Comissão de Constituicão e
Justiça, a proposta de lei vem agora a este órgão colegiado, a que compete
exarniná-la a luz do disposto no art. 102, XIV, 'b', do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme indica a própria denominação, a APAE de São João Evangelista

tern por objetivo precIpuo oferecer aos excepcionais desse municIpio os
rneios adequados a sua integração na sociedade, seja proporcionando-lhes
educação especial, seja defendendo seus interesses e direitos perante as
instituiçöes püblicas e privadas.

Não obstante constituir dever do Estado assegurar a assisténcia, sob as
mais variadas forrnas, aos menos favorecidos, havemos de reconhecer a
destacada irnportância das atividades a que se prestam as APAEs, ao
promoverem a meihoria da condicao de vida de seus assistidos.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 595/99 na

forma apresentada.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 604/99
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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O projeto de lei em análise, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, objetiva

declarar de utilidade pt:iblica a Associacão Habitat para a Humanidade, corn
sede no Municipio de Bela Horizonte.

Examinado a projeta preliminarmente pela Comissãa de Constituição e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionatidade e legalidade,
cabe, agora, a esta Comissãa deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme preceitua a art. 103, I, "a", do Regimento interna.

Fundamentacão
A Associacão Habitat para a Humanidade, conforme consta em seu

estatuto, possui como meta principal promover a desenvolvirnento social, por
meia da canstrucão do maiar nUmero passIvel de casas simples e duráveis.

Sem visar a obtencão de lucros nem cobranca de juros, beneficia familias
de baixo poder aquisitivo que vivem em condiçoes inadequadas e não
possuern condição financeira para adquirir uma moradia digna e compativel
corn suas necessidades elementares.

Pelo exposta, julgamos aportuno que a Associaçãa seja declarada de
utilidade püblica.

Conclusão
Pelas razães aludidas, somos pela aprovacão do Projeto de Le! n o 604/99

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Amilcar Martins, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 609/99
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acao Social

Relatório
De iniciativa do Deputado lvo José, a proposicão em epigrafe tern par

escopo seja declarada de utilidade püblica a Obra Unida Lar dos ldosos
Antonio Frederico Ozanam, corn sede no Municiplo de Coronel Fabriciano.

O projeto de lei fol examinado prelirninarmente pela Comissão de
Constituição e Justica, que a considerou jurIdico, constitucional e legal, tal
coma foi apresentado.

Dando prosseguimento a tramitaçãa da rnatéria, compete agora a este
órgão colegiado examiná-la, atendo-se aos lindes estabelecidos no art. 102,
XIV, "c', do Regimento lnterno.

Fundarnentacão
Outrora denominada Asilo São Vicente de Paulo, a entidade em referència é

uma sociedade civil vinculada ao Conseiho Central da Sociedade de São
Vicente de Paulo do Municipio de Coronel Fabriciano.

Presta-se ela a prática da caridade cristã, par rneio da assistência social,
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especificamente dedicada aos idosos necessitados de internamento e
assistência espiritual e médica.

Ainda que seja dever do Estado prestar assistência aos idosos, conforme
preceitua a art. 2 11 , VII, da Coristituicâo mineira, ele muitas vezes encontra-se
impossibilitado de efetivar, a contento, esse papel de cunho social. Eis al a
razão pela qual entendemos oportunas as acöes de parceria da sociedade
civil corn o poder püblico no desempenho do nobre ideal filantrOpico.

Conceder a referida entidade tItulo declaratôrio de utilidade püblica
configura-se, portanto, urn ato de reconhecimento por sua contribuição a
melhoria da condicão de vida de idosas carentes.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovacão do Projeta de Lei n o 609/99 na

forma originária.
Sala das Comissães, 25 de novembro de 1999.
Ronaldo Canabrava, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJETO DE LEI N O 618/99
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Acão Social

Relatório
0 projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Paulo Piau, tern por escopo seja

declarada de utilidade püblica a Casa da Fraternidade São Benedito, corn
sede no MunicIpio de Uberaba.

Considerada juridica, constitucional e legal, pela Comissão de Constituicão
e Justiça, a praposiçáo vern agora a este órgão colegiado para receber
parecer, nos termos do disposto no art. 102, XIV, "c', do Regimento Interno.

Fundarnentacão
De conforrnidade corn o art. 1 0 do seu estatuto, a Casa da Fraternidade São

Benedito tern por finalidade precIpua a promoçao de obras de caráter
filantrópico, especialmente dedicadas a velhice, aos enfermos, as crianças e
aos carentes em geral, efetivadas mediante a distribuicão de alirnentos, a
prestação de assisténcia médica e odontolôgica e a amparo na luta pela
independéncia do uso de drogas.

Embora seja objetivo prioritário do Estado, nos termos do art. 2 0, iriciso VII,
da Constituiçao mineira, "garantir a educaçãa, a ensino, a saüde e a
assisténcia a maternidade, a infância, a adolescéncia e a velhice", não ha
como negar que a colabaracão de associacöes civs, como é a caso da
entidade em tela, na consecucãa dessa incumbéncia atribulda ao poder
püblico, e sempre bem-vinda, haja vista as dificuldades e as Iimitaçöes pelas
quais o Estado vem passando para atender a tais finalidades; é justo,
portanto, que se preste honraria a mencionada sociedade assistencial, em
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reconhecimento da relevãncia de seus servicos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovacãa do Projeto de Lei no 618/99 na

forma apresentada.
Sala das Cornissöes, 25 de novembro de 1999.
Luiz Menezes, relator.

PARECER PARA TURNO JNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 644/99
Comissão de Constituicão e Justica

Relatória
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em tela pretende

seja declarada de utilidade pUblica a Assaciaçaa de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Carlos Chagas -, corn sede nesse municIpia.

Publicada em 30/10/99, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispoe a art. 188, c/c a art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade ara examinada é pessoa juridica, conforme comprava a

documentação juntada ao processo e, de acordo corn a atestado da
autoridade campetente, funciona ha mais de dais anas, contando cam
diretoria idãnea, cujos membros nãa são remunerados pelas cargos que
exercem.

Par preencher as requisitas estabelecidas na Lei n o 12.972, de 27/7/98,
tarna-se habilitada aa tItulo de utilidade püblica.

Conclusão
Em face do relatado, cancluimos pela juridicidade, pela canstitucianalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 644/99 na forma apresentada.
Sala das Corn issöes, 25 de novem bra de 1999.
Ermana Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - AntOnio JUlio - Adelmo

Carneiro Leão - Bené Guedes.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 647/99

Cornissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

0 Projeto de Lei no 647/99, do Deputada Eduardo Brandão, objetiva
declarar de utilidade pUblica a Associacão Camunitária dos Moradares do
Bairra Fortaleza, cam sede no Municipia de Ribeirão das Neves.

Publicada em 30/10/99, vem a matéria a esta Comissãa para exame
preliminar, conforme dispOe a art. 188, c/c a art. 102, Ill, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentaçãa
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Os requistos pelos quals as sociedades civis em funcionamento no Estado

podem ser declaradas de utilidade ptblica estäo enunciados no art. 10 da Lei
no 12.972, de 27/7/98.

Pelo exame da documentaçao que instrul os autos do processo, constata-
se o inteiro atendimento as exigéncias ali mencionadas, razo pela qual nâo
vislumbramos ôbice a aprovação do projeto.

Objetivando retificar o nome da entidade, apresentamos emenda ao projeto.
Conclusâo

Em face do aduzido, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei no 647/99 corn a seguinte Emenda no 1.

EMENDA N° 1
D&-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade ptblica a Associaçao Comunitária dos

Moradores do Bairro Fortaleza - ASCOFORT -, corn sede no Municipio de
Ribeirâo das Neves.".

Sala das Comssöes, 25 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Antonio Julio - Paulo

Piau - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 657/99

Comissão de Constituiçao e Justiça
ReiatOrio

O projeto de lei em tela, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, objetiva
declarar de utilidade publica a Associaçâo de Pals e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Machado, corn sede nesse municIpio.

Nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno, a
proposiçao apOs ser publicada, fol distribulda a esta Comissäo para ser
examinada prelim inarmente.

Fundamentaçao
De acordo corn o art. 10 da Lei no 12.972, de 27/7/98, para que uma

entidade seja declarada de utilidade pUblica, deve ser pessoa jurIdica, ter em
sua diretoria pessoas idôneas, näo remuneradas pelo exercicio de suas
funçOes e estar em funcionamento ha mais de dois anos.

Observando a documentaçâo juntada aos autos, constatamos que a
referida Associaçäo preenche os requisitos constantes nessa lei, torna-se,
pois, habilitada ao titulo de utilidade püblica. Entretanto, faz-se necessário
apresentar emenda ao art. 10 da proposiçâo para atender a melhor técnica
legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade
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e pela legalidade do Projeto de Lei n o 657/99 corn a seguinte Emenda no 1.

EMENDA N o 1
D6-se ao art. 1° a seguinte redaçao:
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade publica a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Machado, corn sede nesse municIpto.".
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Julio, relator - Bené Guedes - Adelmo

Carneiro Leâo - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO CJN 100 DO PROJ ETO DE LEI N o 658/99

Comissäo de Constituicäo e Justica
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei n o 658/99 visa a
declarar de utilidade pUblica a Associacão dos Diabéticos e Hipertensos de
Santa Juliana-MG - ASSODIAHIP -, corn sede no Municlpio de Santa Juliana.

Publicado no dia 6/11/99, vem o projeto a esta Comissâo para ser
examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A proposicäo encontra-se corretamente instrulda corn os documentos

indispensáveis a declaração de utilidade pUblica, exigidos pela Lei n o 12.972,
de 27/7/98, que regula a matéria.

Uma vez que as condiçOes all mencionadas foram inteiramente
preenchidas, conforme se pode constatar da análise dos autos do processo,
nâo encontramos óbice de natureza jurIdica, constitucional ou legal a
tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n o 658/99 na forma apresentada.
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1999.
Errnano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Paulo Piau - AntOnio

Julio - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARJA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 51/99

Comissäo de Fiscalizacào Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastiäo Navarro Vieira, o projeto de lei em
epIgrafe visa a instituir o Côdigo de Defesa do Contribuinte do Estado de
Minas Gerais.

A proposição fol distribuida preliminarmente a Comissão de ConstituiçäO e
Justiça, que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
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corn as Ernendas n

o
s 1 e 2, que apresentou.

A seguir, a Comissão de Administraçao PUblica opinou pela aprovação da
matéria, corn as Emendas n o

s 1 e 2, da Cornissão de Constituição e Justiça, e
as Emendas de n

o
s 3 a 8, de sua autoria. Cabe agora a esta Comissão

analisar o projeto, no ãmbito de sua competência.
Fundarnentaçao

Ao instituir o Código de Defesa do Contribuinte, o projeto em análise atende
ao comando do art. 18 do Ato das Disposiçoes Constitucionais Transitárias da
Carta mineira, que estabelece que o Estado disciplinará em lei os
procedimentos administrativos pertinentes a area tributária destinados a
garantir a efetividade dos direitos do contribuinte.

Atendendo a requerimento do Deputado Mauro Lobo, foram realizadas
audiências püblicas em 10 cidades do Estado, corn o objetivo de arnpliar a
discussâo sobre o projeto e colher sugestaes para o seu aprimoramento.

Foi ainda constituldo, por sugestao do autor, acatada pelo Presidente desta
Comissão e por este relator, urn grupo de estudo corn a missão de analisar,
discutir e buscar urna proposta consensual de substitutivo.

Esse grupo contou corn a participação do autor do projeto, do Presidente
desta Cornissão e do Presidente da Assernbléia, bern como de
representantes dos contribuintes, do fisco, da Fazenda, da UFMG e da
consultoria desta Casa.

Além da preocupação corn o interesse pUblico, o grupo de trabaiho
procurou ainda:

- consolidar em urn ünico instrumento juridico os direitos do contribuinte,
bern como as obrigaçoes e os lirnites de atuação da Adrninistraçao
Fazendárja, o que considerarnos importante sob o ponto de vista didático e da
cidadania, pois facilita ao contribuinte o conhecimento dos seus direitos para
que ele possa exercê-los na sua plenitude;

- estabelecer condutas para urn relacionamento de cooperação e respeito
mütuo entre o fisco e o contribuinte, na busca da conscientizaçao sobre a
irnportância da parceria para fornecer ao Estado os recursos necessários ao
curnprimento de suas funcaes.

Nesse sentido, o projeto, aperfeiçoado pelas sugestöes apresentadas, traz
importantes inovaçöes, corno por exemplo:

- a previsão de que qualquer reduçao ou revogação de beneficio ou
incentivo fiscal relativo a ICMS que resulte em aurnento da carga tributária
para o contribuinte sornente entrará em vigor 90 dias após a publicação da lei
ou do decreto norrnatizador da nova situação, respeitado ainda o principio da
anualidade. Essa rnedida ajudará o contribuinte a se adaptar a nova
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realidade, pondo fim a constante edicão de leis que são publicadas no Ultimo
dia do ano e que produzem efeitos a partir do dia seguinte;

- a criacão do Sisterna Estadual de Defesa do Contribuinte - SISDECON -,
composto pela Cârnara de Defesa do Contribuinte - CADECON -, da qual
participarão entidades empresariais e de classe e representantes do poder
püblico, e pelos Servicos de Protecão dos Direitos do Contribuinte - DECONs
- a serem criados no âmbito dos Orgãos e das entidades que se interessarern
em atuar na defesa dos interesses do contribuinte;

- a obrigatoriedade de prestacão de serviço gratuito e permanente de
orientacão e informacão ao contribuinte, pela Secretaria da Fazenda; a
realizacão de campanhas educativas o ârnbito da Secretaria da Casa Civil e
Cornunicação Social e a implantacão de programas permanentes de
educação tributária, bern como de treinamento para os servidores das areas
de arrecadação e fiscalizacão;

- 0 estabelecimento, corno condição para a concessão de incentivos e
beneficios fiscais, da garantia de que a ernpresa beneficiária permanecerá em
funcionamento nas novas instalacães pelo dobro do tempo relativo a
percepção dos beneficios. Estamos propondo ate mesmo a devolucão do
rnontante correspondente ao beneficio recebido pela empresa, caso aquela
condição não seja curnprida.

Certos dispositivos do projeto, entretanto, rnereciam reparo. Alguns, por já
existir na leg islacão atual dispositivo mais avancado que o proposto. E o caso
do art. 15, que propöe a instituição do rito surnário para processos tributários
adrninistrativos de valor individual ate R$4.800,00. Acontece que o art. 119 do
Decreto no 23.780, de 1984, recentemente alterado pelo art. 12 do Decreto no
40.380, de 11/5/99, já prevê a aplicação do rito surnário aos processos de
valor igual ou inferior a 40.000 UFIRs, portanto quase 10 vezes superior
aquele valor, bern coma aos processos que contenham exclusivamente
exigência relativa a descurnprirnento de obrigaçao acessôria e aos que
independente de valor, sejarn relacionados exclusivamente corn infração
tributária especIfica estabelecida em instrucão normativa do Secretário
Adjunto de Adrninistração Tributária. V6-se, portanto, que a redação proposta
pelo art. 15 do projeto não atende a necessidade de se aumentar a celeridade
processual e dirninuir custos, e que a redação do decreto em vigor é muito
mais avancada nesse sentido.

Outros, por ferirem competéncias de outros órgãos e esferas de poder,
corno as incisos II e Ill do art. 24, que tratarn de matéria processual, de
cornpetência privativa da União, nos terrnos do art. 22, I, da Constituição
Federal.
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Do mesmo modo, o art. 41 dispãe sobre o vencimento do seguro DPVAT,

ferindo a competência do Conselho Nacional de Trãnsito, estabelecida no art.
12 d Lei Federal n°8.441, de 1992.

As sugestöes de todos que participaram da discussão do projeto
contribuiram, e muito, para o aprimorarnento da matéria. Estamos
aproveitando-as no Substitutivo n o 1, apresentado ao final deste parecer.

Conclusáo
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 51/99 no 10

turno, na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado, e pela rejeição das
Emendas n

o
s 2 e 7, ficando prejudicadas as Emendas n o

s 1, 3, 4, 5, 6 e 8.
SUBSTITUTIVO N O 1

lnstitui o Côdigo de Defesa do Contribuinte do Estado de Minas Gerais.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Seção I
Dos Principios

Art. 10 - Fica instituido o Côdigo de Defesa do Contribuinte de Minas Gerais
- CDC-MG -, de ordern püblica e interesse social, que tern como base os
seguintes principios:

- o born relacionamento entre o fisco e o contribuinte, baseado na
cooperaçäo e no respeito mütuo e na parceria para fornecer ao Estado os
recursos necessários ao cumprirnento de seus objetivos;

II - a proteção contra o exercicio abusivo do direito de fiscalizar, de lançar e
de cobrar tributo autorizado em lei;

Ill - a gratuidade e a ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito
dos processos administrativos;

IV - a efetiva prevenção e reparação de danos patrirnonials e morais em
face de abuso de direito por parte do Estado na fiscalização, no lançamento e
na cobrança de tributos de sua cornpetência;

V - a adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos de orientação aos
contribuintes.

Art. 2° - Para efeito do disposto neste Cãdigo, contribuinte é a pessoa fisica
ou juridica definida em lei como obrigada ao cumprimento de obrigaçao
tributária que, independenternente de estar inscrito como tal, pratique acöes
que se enquadrem como fato gerador de tributos de competência do Estado.

Seçao II
Dos Direitos do Contribuinte

Art. 3 0 - São direitos do contribuinte:
- a igualdade de tratamento, corn respeito e urbanidade, em qualquer

repartição administrativa ou fazendária do Estado;
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II - o acesso aos dados e informacöes de seu interesse registrados nos

sistemas de tributação, arrecadaçäo e fiscalizacão, corn o fornecimento de
certidöes, se solicitadas;

Ill - a adequada e eficaz prestacäo de servicos püblicos em geral e, em
especial, aqueles prestados pelos órgãos e unidades da Secretaria de Estado
da Fazenda;

IV - a efetiva educacão tributária e a orientacão sobre procedimentos
administrativos;

V - a identificacão do funcionário nas repartiçães administrativas e
fazendárias e nas açöes fiscais;

VI - a apresentação de ordem de serviço nas acöes fiscais, dispensada
essa nos casos de controle do trânsito de mercadorias, flagrantes e
irregularidades constatadas pelo fisco, ate mesmo nas correspondentes
acães fiscais continuadas nas empresas;

VII - o recebirnento de comprovante detalhado dos docurnentos, Iivros e
mercadorias entregues a fiscalizacão ou por ela apreendidos;

VIII - a recusa a prestar inforrnaçöes por requisiçäo verbal, se preferir
intimaçao por escrito;

IX - a informacão sobre os prazos de pagamento e reducoes de multa,
quando autuado;

X - a exigência de mandado judicial para perrnitir busca em local que não
contenha mercadoria ou documento de interesse da fiscalização, observado o
disposto no parágrafo inico deste artigo;

XI - a nao-obrigatoriedade de pagarnento irnediato de qualquer autuacão,
exercendo seu direito de defesa, se assim o desejar;

XII - a faculdade de, independentemente do pagamento de taxas,
apresentar petiçâo aos órgãos pUblicos para defesa de direitos ou contra
ilegalidade ou abuso de poder;

XIII - a obtenção de certidöes em reparticöes pUblicas para defesa de
direitos e esclarecimento de situaçöes de seu interesse, observado o prazo
de quinze dias pela autoridade competente para atendimento das informaçöeS
e certidöes solicitadas;

XIV - a observância, pela adrninistraçäo püblica, dos principios da
Iegalidade, igualdade, anterioridade, irretroatividade, publicidade, capacidade
contributiva, impessoalidade, uniformidade, não-diferenciacâo e vedação de
confisco;

XV - a faculdade de se comunicar corn seu advogado ou representante
classista quando sofrer açáo fiscal;

XVI - a protecão contra o exerciclo arbitrário ou abusivo do poder ptbIico
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nos atos de constituçao e cobrança de tributo;

XVII - a ampla defesa no âmbito do processo administrativo e judicial e a
reparaço dos danos causados aos seus direitos;

XVIII - a fiscalizaçao dos valores que servirem de base a instituição de
taxas.

Parágrafo Unico - Na hipotese de recusa da exibição de mercadorias, Iivros
e docurnentos, a fiscalizaçao poderá lacrar Os rnóveis ou depOsitos em que
possivelmente eles estejam, lavrando termo desse procedimento do qual
deixará cOpia corn o contribuinte, solicitando, de imediato, a autoridade
administrativa a que estiver subordinada as providências necessárias para
que se faca a exibiçao judicial.

Art. 40 - 0 contribuinte tern direito a liberdade de gerir seu próprio negOcio,
preservando o sigilo das decisöes gerenciais e das informacoes que nào
envolvam fatos geradores de tributos.

Art. 50 - 0 contribuinte poderá recompor sua conta gráfica quando for
detectado erro que näo resulte em recolhimento atrasado de imposto, bern
como escriturar créditos, a que tiver direito, nâo apropriados na época própria.

Art. 61 - 0 contribuinte terá acesso pleno as informaçoes existentes em
cadastro, fichas, registros e dados pessoais e empresariais a seu respeito na
reparticão fazendárja e no DETRAN-MG, bern como sobre as suas
respect jvas fontes.

Art. 70 - Os cadastros de que trata o artigo anterior devem ser objetivos,
claros, atualizados e escritos em linguagern de fácil cornpreensão.

Parágrafo Unico - A Adrninistraçao Fazendária näo poderá impor ao
contribuinte obrigaçoes que decorram de fatos já solucionados ou que tenham
sido alcançados pela prescriçäo.

Art. 80 - 0 contribuinte, sempre que encontrar inexatidäo em seus dados
cadastrais a qual náo tiver dado causa, poderá exigir sua imediata correçäo,
sem onus, devendo o órgão competente providenciá-la no prazo de quarenta
e oito horas, cornunicando a alteraçao ao requerente no prazo de cinco dias.

Art. 90 - Consurnada a prescrição relativa aos créditos tributários e a outros
débitos de responsabijiciade do contribuinte, as repartiçaes fazendárias
deverão, de oficio, excluir de seus sistemas quaisquer referéncias a eles.

Art. 10 - Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes
de tratados ou convençOes, da Iegislaçao ordinária, de regulamentos
expedidos pelas autoridades cornpetentes, bern como os que derivem da
analogia, dos costumes e dos principios gerais do direito.

Seçâo III
Da Proteção, Inforrnaçäo e Orientaçao ao Contribuinte
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Art. 11 - 0 Estado estabelecerá normas e rotinas de atendimento nas

repartiçOes adrninistrativas e fazendárias que permitam ao contribuinte:
- o acesso imediato aos superiores hierárquicos, quando considerar

violados seus direitos;
II - a arnpla defesa de seus direitos, nos processos administrativos e

tributários, corn o acesso a todas as informaçOes que serviram de base para
a autuaçâo;

III - a protecâo contra o exercicio abusivo do direito de cobranca de tributo;
IV - o sigilo sobre sua condição de contribuinte pontual ou inadimplente,

junto a Administracão Fazendária, vedada a divulgação, nos rneios de
comunicação, de dados sobre seus débitos;

V - a defesa contra a cobranca vexatOria e a exposicão piblica de suas
dificuldades econOmico-financeiras;

VI - a efetiva prevencão e reparacao de danos patrimoniais e morais,
individuais ou coletivos, na forma da lei, decorrentes da violação dos seus
direitos.

Art. 12 - Caberá ao Estado:
- criar, no prazo de cento e oitenta dias da publicaçâo desta lei, urn servico

gratuito e perrnanente de orientação e informacão ao contribuinte,
subordinado a Secretaria de Estado da Fazenda, na forma que dispuser 0
regularnento;

II - realizar, anualmente, no arnbito da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Cornunicação Social, campanha educativa corn o objetivo de orientar o
contribuinte sobre seus direitos e deveres;

III - irnplantar urn prograrna permanente de educaçâo tributária, bern corno
urn programa permanente de treinarnento para os servidores das areas de
arrecadaçäo e fiscalizacão.

Art. 13 - Do produto da arrecadacão das taxas de expediente relativas a
atos de autoridade administrativa da Secretaria da Fazenda, de que trata o
item 2 da Tabela "A" anexa a Lei no 6.763, de 1975, serâo aplicados, no
minirno, 20% (vinte por cento) para a efetivaçâo do disposto no artigo
anterior.

Seçäo IV
Das VedacOes

Art. 14 - E vedado ao Estado, sern prejuizo das garantias asseguradas ao
contribuinte e do disposto no art. 150 da Constituiçáo Federal, no art. 18,
inciso I, do Ato das DisposiçOes Constitucionais Transitórias da Constituiçäo
do Estado e na legislação complementar especifica:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território estadual, ou Clue
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implique distinção ou preferência em relação a urn rnunicIpio em detrimento
de outro, admitida a concessão de incentivo fiscal destinado a promover o
equilibrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiães do
Estado;

II - estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer
natureza, em razäo de sua procedência ou destino.

Art. 15 - A concessão de beneficios e incentivos fiscais deverá atender aos
principios da legalidade e igualdade entre os contribuintes, sem prejuizo do
disposto no art. 155, § 2°, Xli, 'g", da Constituiçao Federal.

§ 1° - Os beneficios e incentivos fiscais assegurados as empresas em
implantação no Estado serão estendidos àquelas já existentes, desde que
comprovern a execução de projetos para a geração de novos empregos.

§ 2° - 0 benefIcio ou incentivo para a impiantaçao ou rnanutenção de
empresa no Estado sO poderá ser concedido mediante garantia de
perrnanência e funcionamento da beneficiária nas novas instalaçoes pelo
dobro do tempo relativo a percepção dos beneficios.

§ 3° - 0 não-cumprimento do disposto no parágrafo anterior impiicará a
reposição aos cofres pUblicos do montante correspondente ao benefIcio ou
incentivo fiscal recebido pela empresa contemplada.

Art. 16 - E vedado ao Estado impor restrição a fruição de quaiquer beneficio
ou incentivo fiscal ao contribuinte por motivo de litigio em processo
administrativo ou judicial, antes da coisa julgada administrativa ou de
sentença transitada em julgado.

Art. 17 - E vedada a inscrição de crédito tributário em divida ativa sem a
prévia intimação do contribuinte.

Parágrafo ünico - Fica suspensa a inscriçäo em dIvida ativa, ate final do
julgamento, de crédito tributário garantido por depósito judicial no valor total
do tributo exigido, objeto de ação que vise a anular ou descoristituir o crédito
ou a seu lançamento.

Art. 18 - Não será exigida certidão negativa quando o contribuinte se dirigir
a repartiçao fazendária competente para formular consultas e requerer regime
especial de tributaçao, celebraçâo de termo de acordo e restituição de
impostos.

Seçao V
Das Normas e Práticas Abusivas

Art. 19- São nulas de pleno direito as exigências administrativas que:
- estabeleçam obrigaçoes que sejam incompatIveis corn a boa-f6, a

equidade e os bons costumes;
- estabeleçam obrigaçoes corn base em presunção;
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Ill- infrinjam ou possibilitem a violação de normas de born relacionamento

entre o Fisco e o contribuinte;
IV - estejam em desacordo corn a sistema de proteção do contribuinte;
V - obriguem a rentincia do direito de indenização.
Art. 20 - Considera-se abusiva, entre outros casos, a exigéncia que:
- ofenda as princIpios fundamentals do sistema juridico;

II - seja excessivamente onerosa para a contribuinte, ultrapassando sua
capacidade econOmica e financeira e reduzindo sua competitividade no seu
ramo de atividade;

Ill - interfira nas decisöes gerenciais dos negócias do contribuinte, fora do
ãmbito tributário.

Art. 21 - E vedado a autoridade administrativa, tributária e fiscal, sob pena
de responsabilidade:

I - condicionar a prestação de servico ao cumprimento de exigéncias
burocráticas, sem previsão legal;

II - negar autorização de procedimento ao contribuinte, exigindo-Ihe a
cumprimento de obrigacOes na esfera de outros Orgãos, salvo as previstas na
legislacão tributária;

Ill - recusar atendimenta as solicitacöes do contribuinte de forma a
restringir-Ihe as operaçöes;

IV - negar ao contribuinte a autorizaçáo para impressão de documentos
fiscais usando como argumento a existência de débito de obrigacão principal
ou acessória;

V - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do contribuinte para impor-Ihe
exigéncias burocráticas;

VI - irnpor ao contribuinte a cobranca ou induzir a auto denüncia de débito
cujo fato gerador não tenha sido devidamente apurado e demonstrada;

VII - arbitrar o valor da operação ou prestação presumindo circunstâncias
não comprovadas em relacão ao estabelecimento autuado, ressalvadas as
hipOteses legalmente previstas;

VIII - fazer-se acompanhar de força policial nas açöes fiscais, aperias para
efeito coativo, em estabelecimentos comerciais e industriais, sem que tenha
sofrido nenhum embaraco au desacato, sem prejuizo das demais açOes
fiscais em que a requisicão de forca policial e necessária a efetivação de
medidas previstas na Iegislacão tributária;

IX - condicionar a recebimento de tributos ao pagamento em dinheiro ou em
agência bancária determinada;

X - repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo
contribuinte no exercIcio de sua atividade econômica;

rA
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Xl - bloquear, suspender ou cancelar inscriçâo do contribuinte sem motivo

fundamentado ou corn provado por agente do Fisco;
XII - recusar-se a se identificar quando solicitado;
XIII - inscrever a crédito tributário em divida ativa ou ajuizar açâo executiva

fiscal desprovida de fundamentos;
XIV - submeter o contribuinte inadimplente a qualquer tipo de

constrangimento ou ameaça, na cobrança de débitos;
XV - exigir honorários advocaticios na cobrança de crédito tributário antes

de ajuizada a acão, ainda que inscrito em divida ativa;
XVI - utilizar-se dos dados cadastrais para dificultar o exercIcio dos direitos

conferidos ao contribuinte.
Secão VI

Do Sistema Estadual de Defesa do Contribuinte
Art. 22 - Fica instituido a Sisterna Estadual de Defesa do Contribuinte -

SISDECON - composto pela Cãmara de Defesa do Contribuinte - CADECON
- e pelos Serviços de Protecao dos Direitos do Contribuinte - DECONs.

§ 10 - A CADECON e composta por representantes dos poderes pUblicos e
das entidades ernpresariais e de classe, corn atuacao em defesa dos direitos
do contribuinte, na forma desta lei e conforme dispuser a regulamento.

§ 20 - Os representantes, indicados par seus respectivos Orgãos e
entidades, serào nomeados, no prazo de trinta dias contados da data de
publicaçao desta lei, pelo Governador do Estado, para urn mandato de dais
anos, permitida a recondução.

§ 31 - Os mernbros da CADECON não serâo remunerados, e suas funçöes
são consideradas serviço püblico relevante.

§4° - Os Orgãos e as entidades relacionadas no artigo seguinte, bern coma
autros órgâas e entidades que se interessarem atuar na defesa dos direitos
do contribuinte poderâo implantar DECONs, desde que credenciados pela
CADECON.

Art. 23 - Integram a CADECON representantes dos seguintes órgãos e
entidades:

I - Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais;
II - Ministéria PUblico;
III - Secretaria de Estado da Fazenda;
IV - Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN -;
V - Federaçao das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais;
VI - Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -

S EBRAE;
VII - Organizaçao das Cooperativas do Estado de Minas Gerais;
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VIII - Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais;
IX - Federacão das Indüstrias do Estado de Minas Gerais;
X - Federacão das Associaçöes Cornercials do Estado de Minas Gerais;
XI - Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas

Gerais;
XII - União dos Varejistas de Minas Gerais;
XIII - Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de

Minas Gerais - SINDIFISCO -;
XIV - Associacãa dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais;
XV - Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais;
XVI - Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais;
XVII - Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais.
§1 1 - No prazo de cento e vinte dias contados da publicacão desta lei, as

representantes das entidades mencionadas neste artiga reunir-se-ão para
escoiher a Presidente, a Vice-Presidente e a Secretário do SISDECON, bern
coma para elaborar e aprovar o seu regirnento.

Art. 24- Compete ;b CAD ECON:
- credenciar as Serviços de Proteção dos Direitos do Contribuinte -

DECONs -;
II - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a polItica estadual de

pratecão ao contribuinte;
III - receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denüncias ou

sugestöes apresentadas par contribuintes ou entidades representativas dos
contribuintes;

IV- prestar orientaçãa permanente ao contribuinte sabre seus direitos e
garantias;

V - atuar coma assistente nos processos administrativas, inclusive no
processo disciplinar.

Secão VII
Das Sançães

Art. 25 - Constatada infracäo as disposiçães deste Codigo, a contribuinte
paderá apresentar reclamacão fundamentada e instruida, quando possIvel, a
CADECON ou aos DECONs.

Art. 26 - Julgada procedente a reclamação do contribuinte, a CADECON,
diretamente ou pravocada pelo DECON, tomará as seguintes pravidências
cam vistas a coibir novas infraçães as dispasicöes deste COdigo ou garantir a
direito do contribuinte:

I - apresentar ao ôrgão cornpetente denüncia contra o funcionário
respansável, devendo ser irnediatamente aberta sindicâncta ou processo
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II - determinar a autoridade competente que, imediatamente e ate que seja
sanada a irregularidade, suspenda os efeitos ou execute a ato administrativo,
nas seguintes hipOteses:

a) recusa de autorizaçao para impressâo de documentos fiscais a
contribuinte regularmente inscrito;

b) cancelamento, de ofIcio, sem motivo fundamentado ou comprovado, de
inscriçâo de contribuinte que se encontre no exercIcio regular de suasatividades;

c) lavratura de termo de ocorréncla ou auto de infraçao sem indicaçâo dos
procedimentos realizados para levantamento, sem a descriçao dos fatos que
conduzirarn a autuaçao ou baseada em informaçoes falsas, incorretas ou
enganosas;

d) inscriçâo indevida de crédito tributário em dIvida ativa;
e) adoção de procedimento de cobrança que interfira na administraço do

estabelecjniento-
f) impedimenta ou dificultaçao de acesso do cantribuinte as informaçoes

sobre sua empresa, constantes em banco de dados, fichas e registros;
g) não correçâo de informaçao inexata a que o contribuinte nâo tenha dado

causa, no prazo de quarenta e oito horas da reclamaçao.
Parágrafo ünico - A CADECON apreciará as alegaçoes apresentadas pela

autaridade administrativa, a respeito dos fatos reclamados pelo contribuinte, e
sobre elas manifestar-se-á

Art. 27 - A iniciativa de prapositura da acão reparatOria ou outro
procedimento judicial pertinente será sempre do contribuinte, facultado ao
DECON intervir no processo como assistente, na forma processual civil.

Parágrafo ünico - 0 disposto neste artigo aplica-se as entidades de classes,
associacaes e cooperatjvas de cantribuintes, que poderào agir em nome
coletivo na defesa dos direitos dos contribuintes, inclusive propor açâo
reparatOria ou outro procedimento judicial cabivel.

Secão VIII
Das Disposiçoes Gerais

Art. 28 - As alteraçoes nas condiçöes ou antecipacoes na data de
recolhimento de tributos de campeténcia do Estado samente surtirão efeito
noventa dias apOs a data de publicaçâo do instrumento modificativo,
observado ainda o principio da anualidade.

Art. 29 - Ressalvadas as normas contidas nos arts. 111 e 112 do COdigo
Tributãrio Nacional, a interpretaçao e aplicação da legislaçao tributária
atenderão aos principios de continuidade das empresas e manutençao dos
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empregoS.
Art. 30 - 0 valor das taxas cobradas sobre as servicos piblicos não poderá

ultrapassar seu efetivo custo, e a seu recebimento não poderá estar vinculado
ao pagamento de quaisquer outros tributos.

Art. 31 - A Secretaria de Estado da Fazenda adotará medidas Para ampliar
a rede de estabelecimentas destinados a arrecadacâa dos tributos estaduais
e combater as medidas restritivas dos Bancos.

Art. 32 - Não será exigido visto prévio no Documento de Arrecadacäo
Estadual para pagamento de impostos fora do prazo, responsabilizando-se a
contribuinte pela exatidäo dos cálculos e pagamentos de eventuais
diferencas, corn as acréscimas legais.

Art. 33 - E assegurada ao contribuinte a possibilidade de liquidacão
antecipada, total ou parcial, do crédito tributário parcelado, mediante reducäo
proporcional dos juros e demais acréscimas incidentes sabre a parcela
remanescente.

Art. 34 - As normas que estabelecam candiçöes mais favaráveis ao
contribuinte serâa aplicadas aos parcelamentos de crédito tributario já
deferidas au que se encontrem em tramitacãa.

Art. 35 - Em qualquer fase do processa tributário administrativo em que for
juntado documento nova, a contribuinte sera intimada e terá a prazo de vinte
dias para se manifestar.

Parágrafo ünica - 0 contribuinte, pessoalmente ou par seu representante
legal, terá direito a requisitar cOpia de inteira tear dos processas tributárias
administrativas em que figure coma parte.

Art. 36 - Em cada sede das Administracöes Regianais funcianará uma
auditoria do Conselho de Contribuintes, cabenda-Ihe instruir e emitir parecer
sabre as processos tributários administrativas da jurisdicâa de cada
Administraçâa Regional, encaminhanda-os em seguida para julgamento do
Conselho de Cantribuintes.

Art. 37 - 0 Pader Executiva regulamentará esta lei no praza de sessenta
dias contados da data de sua publicacâo.

Art. 38 - Esta lei entra vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 39 - Revogam-se as dispasiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Marcia Cunha, Presidente - Rageria Correia, relator - Sebastião Navarra

Vieira - Olinto Gadinho - Mauro Lobo - Eduardo Hermeto.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 147/99

Camissâa de Fiscalizacâa Financeira e Orçamentária
RelatOria
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De autoria do Deputado Antonio Carlos Andrada, o projeto de lei em

epIgrafe dispOe sobre a transformaçâo de créditos constituIdos por
precatOrios judiciários estaduais em bOnus do Tesouro e dá outras
providéncias.

Cumpridas as formalidades regimentais, a proposiçao foi examinada
inicialmente pela Cornissão de Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionajidade e legalidade. A Comissâo de Administração
PUblica opinou por sua aprovaço corn as Emendas n o

s 1 e 2, que
apresentou. Cabe agora a esta Comisso apreciar o mérito do projeto.

Fundamentaçao
A proposiçao em tela encontra-se parcialmente atendida pelo disposto na

Lei no 13.243, de 23/6/99, que permite a compensaçao de créditos tributários
corn possibiliclade de utilizaçâo dos precatOrios judiciários estaduais,
estabelecendo as condiçOes técnicas para aceitabilidade de tais titulos, alérn
de exigir a hornologaçao pelo Tribunal competente, o que torna
operacionalmente viável tal modalidade de compensacäo.

Da forma proposta pelos arts. 10 e 2° do projeto, haverá, inexoravelmente,
repercussâo financeira negativa para o Estado, alérn de resultar na revogação
de dispositivos da Lei no 13.243, de 1999, o que não é recomendável, uma
vez que a mencionada lei institui em ordenamento sistêmico a possibilidade
de cornpensaçâo dos créditos tributários corn precatórios judiciários
estaduais.

Adernais, conforme Nota Técnica no 3/99, de 219/99, elaborada peta
Superintendéncia do Crédito Tributário da Secretaria de Estado da Fazenda,
o projeto cria a possibilidade de detentores de créditos relativos a precatórios
deixarern de pagar seus débitos correntes para compensá-los corn tais titulos.
Possibilita, ainda, que grandes contribuintes venharn a adquirir bonus do
Tesouro de outros credores corn enormes deságios, incentivando a formaçao
de urn mercado paralelo de tais titulos e, conseqüentemente, a queda na
arrecadaçâo corrente do ICMS.

Sabe-se que o Estado de Minas Gerais necessita primordialmente da
receita do ICMS para fazer funcionar a enorrne máquina administrativa e nâo
pode abrir mao de nenhuma parte do produto da arrecadaçao desse imposto,
que atinge, em media, R$450.000.000,00 ao mês.

0 art. 30 do projeto, ao permitir a utilizaçao dos bonus do Tesouro para
pagamento de contas de água e energia elétrica, fere o direito adquirido de
rernuneraçao dos concessionárjos desses serviços. Cria-se urna situação
nova, não pactuada nos contratos de concessão, que provoca desequilIbrio
econOrnico-financeiro na execuçào do contrato, ao irnpor que a tarifa cobrada
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pelos concessionários seja substitulda por urn papel de liquidez insuficiente
para cobrir efetivamente o custo dos serviços aferidos em planilha de
remuneracão.

Importa observar ainda que näo ha previsâo no projeto de lei em apreco
sobre o adiantamento da parcela aos municipios (art. 158, inciso IV,
Constituiçáo Federal) e ao Fundo de Manutencão e Desenvolvimento do
Ensirio Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF -, criado pela Lei
n o 9.424, de 1996. Estes totalizam 36,25% do ICMS eventualmente
compensado, o que resulta na sua inviabilidade operacional para o Estado,
que teria que arcar corn o desembolso de tais repasses. Isso acarretaria urn
deficit brutal ao caixa do Tesouro.

Quanto ao adiantamento da parcela dos municipios em caso de
compensacäo qué envolva crédito tributário do ICMS , não contemplada no
art. 21 do projeto de lei em tela, trata-se de imposicâo prevista na Lei
Complernentar Federal no 63, de 1990, em seu art. 40, § 1 1, que determina o
depósito imediato da parcela de 25% pertencente aos municipios na hipótese
de compensacão do crédito do ICMS.

No intuito de ser aprimorado o instituto da compensacão, em qué se insere
a utilizacâo dos precatórios judiciários, bern como os institutos da dacäo em
pagarnento e da transaçäo, e no sentido de viabilizar parte da proposicâo do
Deputado AntOnio Carlos Andrada, apresentarnos o Substitutivo n o i, qué visa
alterar especificamente as Leis n

os 13.243, de 1999, e 6.763, de 1975.
0 substitutivo exclui dispositivos legais que atualmente impedem o

contribuinte corn parcelamento de crédito tributário em curso de pleitear a
quitação de seu débito para corn a Fazenda POblica Estadual por rneio da
cornpensacäo ou dação em pagarnento.

Atém disso, o substitutivo ora proposto autoriza a Secretaria de Estado da
Fazenda a realizar transação de créditos tributários de forma mais criteriosa,
dentro dos limites estabelecidos pelo Cádigo Tributário Nacionat - CTN -,
preservando os interesses do Estado no que diz respeito ao recebirnento do
montante do crédito relativo ao tributo rnediante fixacäo de lirnites para sua
reduçao.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é peta aprovação do Projeto de Lei no

147/99 no 10 turno, na forma do Substitutivo n o 1, a seguir apresentado, pela
prejudicialidade da Ernenda n o 1 e pela rejeiçäo da Emenda no 2, arnbas da
Comissão de Administracão PObtica.

SUBSTITUTIVO N O 1
Altera a Lei n o 6.763, de 26 de dezernbro de 1975, que consolida a
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legislar,5o tribut6ria do Estado, e a Lei n o 13.243, de 23 de junho de 1999, que
dispöe sobre a cessâo, a compensacao e a qutaçào de créditos tributários.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-0 "caput" e a § 1 0 do art. 217 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, passam a vigorar corn a seguinte redaço:
'Art. 217 - 0 Poder Executivo poderá realizar transaçao, conceder

moratória, parcelarnento de débitos fiscais e ampliaçâo de prazo de
recolhimento de tributos, observadas, relativamente ao Imposto sobre
Operaçoes Relativas a Circulaçao de Mercadorias e sobre Frestacoes de
Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicaçao -
ICMS -, as condicães gerais definidas em convênio.

§ 10 - 0 Poder Executivo poderá delegar a competência prevista no "caput"
a autaridade fazendária a ser indicada em decreto, inclusive para estabelecer
outras condicöes e formalidades relativas as formas especiais de extinção de
crédito tributárjo nele mencjanadas"

Art. 2° - 0 art. 218 da Lei n.° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, fica
revigorado corn a seguinte redaçao:

"Art. 218 - A rea!izaçao de transaçao samente será permitida em casos
excepcioriais, definidos em decreto, e desde que observado a seguinte:

I - dependera de parecer conclusivo favorável emitido por uma comissao a
ser institulda em resolução do Secretárjo de Estado da Fazenda, composta
por funcionários fazendários da area de Administraçao Tributária e por
Pracurador da Fazenda Estadual;

II - alcancara apenas as parcelas correspondentes as multas, lirnitada a:
a - 50% (cinqUenta par cento) do seu valor, no casa de exigência fiscal

decorrente exclusivamente de descumprimer,to de obrigaçao tributária
acessória;

b - 80% (oitenta par cento) do seu valor, nos demais casos;
III - efetivar-se-á no curso de cantencioso administrativo fiscal ou de

dernanda judicial."
Art. 31 - Os dispositivos abaixo relacionados, da Lei n o 13.243, de 23 de

junho de 1999, passarn a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 16- .........................
§ 10 - A compensacao poderá incidir total au parcialmente sabre as créditos

tributários devidos pelo contribujnte.

§ 30 - A compensacao do crédito tributário nos termos deste artigo estende-
se ao responsável pela obrigaçao tributária.

Art. 18 - 	 ...................
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II - as pedidos de compensaçãa sejam protocolados no prazo de 180 dias

contados da regulamentaçãa desta el;
III - as créditos tributários a serem compensadas tenham sido inscritos em

dIvida ativa ate 31 de dezembro de 1998.
Parágrafo ünica - A compensacâo de que trata este artiga näo se aplica em

caso de cessâo de crédito tributário e será submetida a homolagaçào do
Tribunal cornpetente.

Art. 23 - Compete ac, Secretário de Estado da Fazenda ou, par delegacàa
deste, a outra autoridade fazendária, autarizar a realização da cornpensaçâo
de que trata esta lei.

Art. 26 - Náo será permitida a daçâo em pagarnento:
- quanda o crédito tributária for decorrente de infraçãa praticada cam dab,

fraude ou simulacäo;
II - de bens gravadas corn quaisquer onus, ainda que sabre parte do seu

valor;
III - do Unica imOvel pertencente ao devedor.".
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubbicacão.
Art. 50 - Revogam-se as disposicOes em cantrária, especialmente a § 2° do

art. 20 da Lei no 13.243, de 23 de junha de 1999.
Sala das ComissOes, 25 de novembra de 1999.
Marcia Cunha, Presidente e relator - Rémaba Aloise - Eduardo Hermeto -

Mauro Lobo - Olinto Gadinho.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 203/99

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
Relatória

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a proposicäo em epigrafe
autoriza a Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas
operaçOes internas cam vinhos de pradução nacianal e estrangeira.

Distribuldo a Comissaa de Constituiçâo e Justica, esta concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto. Em seguida foi a
proposiçâo encaminhada a Comissão de Turisma, IndUstria e Comércia, que
perdeu a prazo para emitir parecer.

Vern, agora, a propasição a esta Comissao para receber parecer no ambito
de sua competência, em obediência ao art. 100, II, c/c a art. 102, VII, do
Regimenta Interno.

Fundamentaçâa
Conforme dispOe a art. 12, inciso I, "g" e "g.1" da Lei no 6.763, de 1975, a

alIquota do ICMS incidente nas aperaçOes internas cam bebidas alcoólicas,
exceto chape, cerveja e aguardente de cana ou melaça, 6 de 30%.
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A proposiçao sob comento acrescenta o § 16 ao citado artigo e autoriza o

Poder Executivo a reduzir a carga tributária para ate 18%nas operaçöes
internas corn vinhos de produçao nacional e estrangeira. Tal autonzaçao nào
demanda a necessiclade de deliberaçao do Conselho Naoonal de PolItica
Fazendária - CONFAZ -, considerando-se que a proposiçao não propöe
reduçâo abaixo da alIquota interestadual, que e de 12% para as Regiaes
Sudeste e Sul e de 7% para as Regioes Centro-Oeste, Norte e Nordeste e
para a Espirito Santo, nos termos da Resoluçao n° 22, de 1989, do Senado
Federal.

0 projeto em pauta, portanto, está em consonáncja corn o art. 155, § 2°, VI,
da Constituicao Federal, que dispöe que, salvo deliberaçao em contrário dos
Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII, 'g", as
aliquotas internas nas operaçães relativas a circulaçao de mercadorias e nas
prestaçães de serviços nao poderao ser inferiores as previstas para as
operaçöes interestaduais.

A proposiçâo ora examinada objetiva incrementar a produçao de vinho no
Estado, tornando a setor mais competitivo, especialmente na região de
Andradas, Caldas e Santa Rita de Caldas. Considere-se finalmente que a
aliquota genérica praticada nas operacOes internas e de 18%, e a redução
pretendida abrange tão-somente vinhos, sem repercussâo financeira
significativa. Vale registrar, ainda, que a indCistria do vinho tern urna
singularidade: nos termos do art. 577 da Consolidaçao das Leis do Trabalho -
CLT - enquadra-se coma indUstria de alimentaçao.

Este relator apresenta a Ernenda n o 1, reduzindo de 30% para 25% a
aliquota do ICMS exclusivamente sobre os vinhos de produçao nacional.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçào do Projeto de Lei n o 203/99, no

1° turno, corn a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N O 1

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redaçao:
"Art. 1° - 0 art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
"Art. 12-......................................

- Fica o Poder Executivo autorizado, na forma , no prazo e nas
condiçoes previstos em regulamento, a reduzir para ate 25% (vinte e cinco
por cento) a carga tributária nas operaçöes internas corn vinhos de produçâo
nacional.".

Sala das Cornissöes, 25 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo - Eduardo
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Hermeto - Rêmolo Aloise.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 372/99
Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária

Relatôrio
De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, a projeto de lei em epIgrafe

dispöe sobre os direitos dos usuãrios dos servicos de saüde no Estado de
Minas Gerais.

Preliminarmente, a Comissâo de Constituicão e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, propondo as
Emendas n°s 1 a 10.

Posteriormente, a Comissão de SaUde opinau pela aprovaçâo da
proposição corn as Emendas n°s 1 a 6, 9 e 10, da Comissäo de Constituicão
eJustiça, ella 17, queapresentou.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua
competência.

Fundamentação
0 projeto de lei em tela tern a mérito de consolidar em urn ünico diploma as

direitos dos usuários dos serviços de saüde e de especificar e detalhar esses
direitos, tornando-os mais concretos, a fim de possibilitar a reclamaçâo e a
fruiçäo desses direitos pelo cidadào.

Aperfeiçoada corn as emendas, a proposicäo não apresenta repercussão
financeira significativa para as cofres püblicos, ern razão do que nâo encontra
Obice do ponto de vista financeiro-orcamentârio a sua aprovacâo.

As ernendas apresentadas pelas comissöes que nos precederam incidem,
em sua maioria, sabre o art. 2 0 do projeto, que trata dos direitos dos usuãrios.
Esta Comissão ainda ye necessidade de aperfeicoá-1o; por issa, propomos,
ao final, as Emendas n°s 18 a 23.

A Enienda n° 18 suprime a inciso I, que estabelece que o usuário tern direito
de acesso a unidades e servicos de saüde sern barreira fisica. Todavia, a
grande maioria dos estabelecirnentos que atendem ao püblico tern essa
barreira, sob a forma de portaria ou balcão. Esses obstáculas tern a
importante funçao de disciplinar a acesso, principalmente quando ha grande
afluxo de pessoas. No caso de hospitais, a situaçâo e mais complicada, pals
ha areas que exigem uma completa assepsia, e a acesso do püblico deve ser
evitado, pois pode acarretar contarninacöes.

A Emenda n° 19 dá nova redaçâo ao inciso III, que estatui que é direito do
usuário a atendimento digno, atencioso e respeitoso, e suprime a alInea "d"
do incisa V, que diz que a usuário não poderá ser identificado ou tratado de
modo genérico, desrespeitoso ou preconceituoso. Entendemos que todos
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podem ser sintetizados no direito de "receber urn atendimento digno", do qual
os demais seriarn derivados.

A Emenda n o 20 dá nova redaçäo ao inciso VII. Achamos conveniente a
idéia de o usurio poder identificar as pessoas responsáveis por sua
assistência por meio de crachás, conforme dispöe o inciso, mas propomos
nova redação, para tornar esse dispositivo mais objetivo e funcional.

A Emenda n o 21 dá nova redacão ao inciso X. Concordamos corn o projeto
no que tange ao direito do usuário de aceitar ou recusar procedimentos
diagnOsticos ou terapêuticos. Entretanto, constatamos a existéncia de casos
que fogem ao senso comum, como o de pals que, por preceito religioso,
tentam impedir a transfusäo de sangue em seus filhos, preferindo sujeitá-ios a
morte. Para solucionar essas situacoes excepcionais, remetemos a decisão
para a esfera judicial.

A Emenda no 22 propoe a substituição de termo na alinea "b" do inciso XVI,
pois entendemos que e inviável o SUS propiciar plena privacidade ao
paciente, já que as internaçoes nâo se dão em apartamento. Por seu turno,
em enfermaria, a existência de privacidade é questionável, sendo, entretanto,
possIvel a adoçao de procedimentos e dispositivos que meihorem, nesse
aspecto, a condiçäo do paciente. Assim, substitulmos "direito a privacidade"
por "direito a dignidade".

A Emenda no 23 acrescenta parágrafo ünico ao artigo. 0 projeto tern o
mérito de garantir ao usuário o direito de acesso a informaçoes relativas ao
seu quadro clinico, visto que e angustiante a pessoa encontrar-se internada
em urn grande hospital, sem saber o que Ihe poderá acontecer. Todavia,
ocasiöes ha em que essa transparência não é de todo conveniente, como nos
casos de doenças terminals, quando a sua noticia sujeita o doente a urn
choque psicolOgico.

Por outro lado, constatamos, nos ültimos tempos, uma produção legiferante
prOdiga em estatuir direitos e carecente corn relação a deveres. Antes de
mais nada, cumpre-nos informar que somos intransigentes defensores dos
direitos dos cidadãos. Urge, porém, uma mudanca de paradigma. Não
podemos conceber uma sociedade na qual seus membros tenharn somente
direitos. Por principio, o contrato social pressupöe direitos e deveres.
Segundo Hobbes, "normas sâo critérios de medida gerais, de tal modo que
cada pessoa saiba o que deve entender corno prOprio e corno alheio, corno
justo e como injusto, como honesto e desonesto, born e mau". No caso em
tela, registram-se inUmeros casos de usuários que simplesmente depredam
os hospitais, prejudicando a coletividade. Assim, propomos aperfeiçoar 0
projeto, incluindo nele os deveres dos usuários. Esperamos que essa medida
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seja o ponto de partida para uma mudanca de mentalidade.
Consubstanciamos isso na Emenda no 24, apresentada na conclusão desta
peca opinativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacâo, no 1° turno, do Projeto de

Lei no 372199 corn as Emendas n
os 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 e 10, da Comissão de

Constituiçâo e Justiça; as Emendas n
os 11 a 17, da Cornissão de Saiide; as

Emendas n
os 18 a 24, a seguir apresentadas; e pela rejeiçäo das Emendas

n
o
s 7 e 8.

EMENDA N O 18
Suprima-se o inciso I do art. 20.

EMENDA N o 19
Dé-se ao inciso III do art. 2 0 a seguinte redaçao, suprimindo-se a almnea "d"

do inciso V:
"Art. 20 ....................................................................................
III - receber atendimento digno;".

EMENDA N O 20
Dê-se ao inciso VII do art. 20 a seguinte redaçâo:
"Art. 20 - .........................
VII - poder identificar as pessoas responsáveis por sua assistência por meio

de crachás leg Iveis que contenham nome e funcão;".
EMENDA N O 21

D6-se ao inciso X do art. 2° a seguinte redação:
"Art. 20 - ..................
X - aceitar ou recusar procedimento diagnástico ou terapêutico, a menos

que decorrente de decisäo judicial;".
EMENDA N O 22

Substitua-se na alInea "b" do inciso XVI do art. 2 0 a expressão "privacidade"
por "dignidade".

EMENDA NO 23
Acrescente-se ao art. 2 0 o seguinte parágrafo ünico:
"Art. 20 - ..................
Parágrafo Unico - Quando, a critérlo medico, as informaçães de que tratam

05 incisos VIII, IX e XI forem passIveis de causar trauma psicolOgico ao
paciente, elas poderão ser transmitidas aos seus familiares.".

EMENDA NO 24
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - São deveres dos usuários dos serviços de saüde:

- tratar os servidores e funcionários dos serviços de saUde de modo
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respeitoso, evitando designa-los de modo genérico ou preconceituoso;

II - observar e respeitar Os regulamentos de comportamento, segurança e
higiene;

Ill - respeitar os demais pacientes;
IV - respeitar as prescriçöes médicas;
V - procurar o atendimento em posto de saUde ou congênere próximos a

sua residéncia, quando estes estiverem capacitados para solucionar seu
problema;

VI - manter em boa ordem os equipamentos e instalaçöes postos a sua
disposiço.".

Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Mauro Lobo - Olinto

Godinho.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 389/99

Comissão de Direitos Humanos
Relatôrio

O projeto de lei em exame, do Deputado Pastor George, cria a Ouvidoria do
Sistema Penitenciário do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Constituiçao e Justica concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposiçâo na forma do Substitutivo n o 1, que apresentou. A
Cornisso de Administraçao Püblica ernitiu parecer por sua aprovação na
forma do Substitutivo n o 1, da Comissâo de Constituiçao e Justiça. Vem agora
a matéria a esta Comissäo para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentaçao
A criação de mecanismos legais para que o preso tenha os seus direitos

assegurados durante o cumprimento da pena é medida defensável e sadia,
do ponto de vista da defesa dos direitos fundamentais da pessoa. Ainda que
diversos outros órgàos e conselhos tenham a atribuição, dada pela Lei de
Execuçao Penal, de assegurar que o preso tenha uma vida digna e que 0
sistema prisional seja gerido de forma equilibrada e racional, a existência de
urn órgâo independente responsável pela defesa de tais direitos é de suma
importância.

O Substitutivo no 1, da Comissâo de Constituiçao e Justica, foi uma
iniciativa técnica válida corn o objetivo de aprimorar o projeto, dotando-o de
mecanismos mais ágeis de açäo e evitando a criaço de urn Orgâo na
estrutura do Estado, que era a proposta original. Tanto pela distância que
guarda em relaçao aos órgäos internos do Poder Executivo, inclusive aos
ligados especificarnente a questâo carcerária, quanto pelo papel social
destacado que tern assumido nos seus dois anos de existéncia, entendemos
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que a Ouvidoria da Poilcia - ou Ouvidoria-Geral da PolIcia e do Sistema
Penitenciário, se aprovada a proposiçâo - é o Orgão prOpno para receber a
justa demanda de urn tratamento digno por parte das pessoas que cumprem
pena nos presidios e cadeias püblicas do Estado.

Entendemos ser necessário, não obstante, modificar o substitutivo
aprovado pela Comissão de Constituição e Justica, para amptiar o quadro
operacional da Ouvidoria-Geral da PolIcia e do Sistema Penitenciário, dar
maior eficácia ao Orgâo e, ainda, incluir o Ouvidor-Geral no Conseiho de
Defesa Social.

As modificaçöes propostas, que se tornaram o Substitutivo no 2, P01 flos
proposto, visarn a:

1 - criar o cargo de Ouvidor-Geral Adjunto, que passaria a substituir o
Ouvidor-Geral na sua falta ou ausência e cuidar da gestäo administrativa do
órgão;

2 - equiparar o cargo e os vencimentos do Ouvidor-Geral e do Ouvidor-
Geral Adjunto, respectivarnente, aos de Secretário de Estado e de Secretário
Adjunto de Estado, ja que as funçöes tern nIveis semethantes de
responsabilidade e competéncia;

3 - delegar ao Conseiho Estadual de Defesa dos Direitos Hurnanos a tarefa
de indicacäo do Ouvidor-Geral, suprimindo o mecanismo da lista trIplice;

4 - acrescentar a Assessoria do Sistema Penitenciário, proposta no
Substitutivo no. 1, mais urn Agente Penitenciário e dois Defensores PUblicos;

5 - atribuir ao Ouvidor-Geral o poder de requisitar pericias;
6 - prever a possibilidade de realização de convênios do órgão corn

entidades püblicas ou privadas, corn a finalidade de amparar o ex-preso na
alocaçao ou na realocaçào profissional;

7 - incluir o Ouvidor-Geral entre os membros do Conseiho de Defesa Social,
instância consultiva que e afirn das funçöes desempenhadas pela Ouvidoria-
Geral.

Conclusao
Em face do exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Let no 389/99, no

1 0 turno, na forma do Substitutivo n o 2, a seguir apresentado, e pela rejeicâo
do Substitutivo no 1, da Cornissão de Constituição e Justica.

SUBSTITUTIVO N O 2
Altera a Lei no 12.622, de 25 de setembro de 1997, que cria a Ouvidoria da

Policia e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - A ernenta da Lei n o 12.622, de 25 de setembro de 1997, passa a

vigorar corn a seguinte redação:

rA
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"Cria a Ouvidoria-Geral da Poilcia e do Sistema Penitenciário do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.".
Art. 2° - Os dispostivos a seguir reladonados, da Lei n° 12.622, de 25 de

setembro de 1997, passam a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica criada a Ouvidoria-Geral da PolIcia edo Sistema Penitenciário

do Estado de Minas Gerais, Orgão auxiliar do Poder Executivo na fiscalização
dos serviços e das atividades da polIcia estadual e do sistema penitenciário.

Art. 21 - Compete a Ouvidoria-Geral da PolIcia e do Sistema Penitenciário:

- receber denUncia de ato considerado arbitrário, desonesto ou
indecoroso, praticado por servidor lotado em Orgão de seguranca püblica e do
sistema penitenciário;

V - propor aos Secretários de Estado da Segurança PUblica, da Justiça e de
Direitos Hurnanos e ao Coma ndante-Geral da Policia Militar as providências
que considerar necessárias e üteis para o aperfeiçoamento dos servicos
prestados a populacâo pelas Pollcias Civil e Militar e dos serviços do sistema
penitenciãrio;

VII - rnanter, nas escolas e academias de polIcia, bern corno oferecer aos
agentes penitenciár-ios, em caráter permanente, cursos sobre democracia,
direitos humanos e o papel da policia;

VIII - acompanhar o cumprimento e o término das sentenças penais dos
condenados;

IX - receber e apurar denUncias de acOes que dificultem o cumprimento das
penas, quanto as condiçaes da dignidade humana e do ambiente fIsico.

Parágrafo Unico - A Ouvidoria-Geral manterá sigilo sobre a identidade do
denunciante ou do reclamante, quando solicitado, e lhe assegurará proteção,
se for o caso.

Art. 30 - 	 ..................................
IV - elaborar relatôrio trimestral de suas atividades e quadros estatisticos,

prestando contas püblicas.
Art. 40 - A Ouvidoria-Geral da Policia e do Sistema Penitenciário é dirigida

por urn Ouvidor-Geral nomeado pelo Governador do Estado e indicado pelo
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Hurnanos, para mandato de dois
anos, permitida uma recondução.

§ 1° - lntegrará a Ouvidoria-Geral da PolIcia e do Sistema Penitenciário, em
nIvel hierárquico imediatamente inferior ao do Ouvidor-Geral e superior a
todos os demais cargos, o Ouvidor-Geral Adjunto da Policia e do Sistema
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Penitenciário, a quern compete substituir o Ouvidor-Geral na sua falta ou
auséncia e gerir administrativamente o Orgao.

§ 21 - 0 cargo e os vencimentos do Ouvidor-Geral da Poilcia e do Sistema
Penitenciário e do Ouvidor-Geral Adjunto da PolIcia e do Sistema
Penitenciário são equivalentes, respectivamente, aos de Secretário de Estado
e Secretário Adjunto de Estado.

§ 31 - E vedado ao Ouvidor-Geral da PolIcia e do Sisterna Penitenciário e ao
Ouvidor-Geral Adjunto da PolIcia e do Sisterna Penitenciário o exercicio de
cargo, emprego ou função püblica enquanto durarem os seus mandatos.

Art. 51 - 0 Ouvidor-Geral da Policia e do Sisterna Penitenciário sornente
poderá ser destituldo do cargo pelo Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos, por falta grave incompatIvel corn o exercIcio de suas
atribuiçöes.

Art. 60 - ..............................
VI - a Assessoria do Sistema Penitenciário, exercida por dois Agentes

Penitenciários e dois Defensores Püblicos.
§ 1 1 - São indicados:
I - pelo Secretário de Estado da Segurança Püblica, o Delegado de PolIcia;
II - pelo Cornandante-Geral da Policia Militar, o oficial da PolIcia Militar;
III - pelo Procurador-Geral do Estado, o Procurador do Estado;
IV - pelo Secretário de Estado do Trabalho, da Assisténcia Social, da

Criança e do Adolescente, o assistente social;
V - pelo Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, 0

jornalista;
VI - pelo Secretário de Estado da Justica e dos Direitos Humanos, os

Agentes Penitenciários e Os Defensores PUblicos.
§ 2° - As indicaçães serão feitas conjuntarnente corn o Ouvidor-Geral.
Art. 71 - As autoridades dos árgãos da seguranca püblica e do sisterna

penitenciário fornecerão ao Ouvidor-Geral da Pollcia e do Sisterna
Penitenciário, quando requisitados, pericias, dados, inforrnacöeS, certidöes ou
documentos relativos a suas atividades, sob pena de responsabilidade.

§ 1 0 - A solicitação, feita por escrito pelo Ouvidor-Geral da PolIcia e do
Sistema Penitenciário, será atendida no prazo de dez dias contados do seu
recebimento.

§ 2° - Na irnpossibilidade de se observar o prazo uixado no parágrafo
anterior, a autoridade responsável pelo órgão de seguranca püblica ou do
sistema penitenciário comunicará o fato, por escrito, ao Ouvidor-Geral da
PolIcia e do Sistema Penitenciário, ate setenta e duas horas antes do
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venciniento do prazo, caso em que o Ouvidor poderá prorrogá-lo por, no
máximo, trinta dias.

Art. 8° - Fica reservado no Orgão oficial dos Poderes do Estado o espaço de
uma coluna, destinado a publicaçao quinzenal de artigo assinado pelo
Ouvidor-Geral da Policia e do Sistema Penitencjár-jo.

Art. 9° - Os servidores da Ouvidoria-Gerat serào cedidos pelo Poder
Executivo, mediarite proposta do Ouvidor-Geral.".

Art. 3 0 - Fica indicado, para compor o Conseiho de Defesa Social, na forma
do inciso VII do art. 134 da Constituiço do Estado, o Ouvidor-Geral da
Policia e do Sistema Penitencjárjo.

Art. 4° .- A Ouvidoria-Gera! da Poilcia e do Sistema Penitenciário poderá
realizar convênos corn entidades pUblicas e privadas, corn a finalidade de
alocar profissionalmente o ex-preso.

Art. 5 0 - No prazo de trinta dias contados da publicaçao desta lei, o Poder
Executivo prov,denciará a publicaçao consolidada do texto da lei que cria a
Ouvidoria-Geral da PolIcia e do Sisterna Penitenciár-io.

Art. 6 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 7° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Cornissöes, 25 de novernbro de 1999.
João Leite, Presidente - Maria Tereza Lara, relatora - Marcelo Gonçalves.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LE! N o 649/99
Comissão de Constituiçao e Justiça

RelatOrio
De autoria do Deputado Alvaro Antonio, a projeto em epigrafe tern por

finalidade destinar percentual da receita de loterias e sirnilares a constituição
do Fundo de Incentivo ao Esporte OlImpico - FINESPO.

Publicada no "Diana do Legislativo" de 30/10/99, a proposição foi distribuIda
a esta Comissão para exarne preliminar quanto a sua juridicidade,
Constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Funda mentaçao
Embora a ementa descreva que o projeto tern por finalidade destinar

percentual da receita de loterias e similares a constituiçao do Fundo de
Incentivo ao Esporte OlImpico - FINESPO -, verifica-se, pelo conteüdo do art.
10 da proposiçao e pelo dos dernais dispositivos que se seguem, que a seu
objetivo é instituir a citado fundo, corn a finalidade de captar e repassar
recursos financeiros as federaçOes estaduals que congregam as diversas
rnodalidades de esportes olImpicos.

Nos termos do inciso II do § 90 do art. 165 da Constituiçao da Repübtica,
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cabe a lei complementar estabelecer condicOes para a instituicâo e a
funcionarnento de fundos, sendo vedada, de acordo corn o disposto no inciso
IX do art. 167 da Carta Magna, a instituição de fundos de qualquer natureza
sem prévia autorização legislativa. Essas duas regras, alias, estão inseridas
na Constituicäo rnineira, no inciso II do art. 159 e no inciso IX do art. 161,
respectivamente.

A par dos comandos das ConstituiçOes da Repüblica e do Estado, em
Minas Gerais a instituicão e a gestâo de fundo de qualquer natureza
dependem de prévia autonizacâo legislativa especIfica e submetem-se as
normas estabelecidas na Lei Cornplernentar n o 27, de 18/1/93, cujo art. 21
conceitua a fundo como entidade contábil, sem personalidade junidica, criada
par lei e constitulda pelo produto de receitas especificas e elernentos
patnirnonlais que se vinculam a realizaçâo de determinados objetivos ou
serviços.

A partir do exarne global e circunstanciado do projeto em epigrafe,
venificamos que as objetivos do fundo e a especificaçâo dos seus
beneficiánios estâo estabelecidas em seu art. 10 e a origem dos recursos que
mao compor a fundo está detalhada no art. 20. 0 Orgäo gestar será a
Secretaria de Estado de Espartes, a agente financeiro, a Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -' nos termos do art. 50 0 grupo
coordenador possul sete representantes, sendo quatra de Orgãas e entidades
do Governo Estadual, dais das entidades beneficiánias e urn da sociedade
civil, tudo de acorda Corn a disposta no art. 6 0. 0 art. 70 submete a órgào
gestar, a agente financeira e a grupo coordenador as atribuiçOes
estabelecidas no art. 4 0 da Lei Complementar n° 27, de 1993. Já a prazo de
duraçâo do FINESPO é indeterminado, conforrne estabelece a art. 3 0 . Outro
aspecto relevante é a previsão, no parágrafo Unico do art. 50, do percentual
de 2,5%, calcutado sabre as valores contratados, a tItulo de remuneracäa
pelos senviços a senem prestados pelo agente financeino. Pan ültirno, a art. 8°
do prajeta prevê a negulamentaçäo da lei no prazo de 180 dias contados da
data de sua publicacao, devendo a mencionada regularnenta estabelecer as
negras pana a compnovaçâo da aplicaçao dos recursas financiadas au
repassados pela citado fundo, confonrne dispOe a art. 4 0 da proposicäa.

Venifica-se que a propasicãa atende as detenminaçOes constitucionaiS e as
exigências legais que regem a rnaténia.

No que concerne a iniciativa, não ha Obice de natureza constitucional a que
rnembno deste Poder possa deflagnar a processo legislativo, estando a
matéria inserida na regna gerat prevista no "caput" do art. 65 da Constituicao
do Estado.
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Conclusâo

Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade do Projeto de Lei n o 649/99.

Sala das Cornissöes, 25 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Paulo Piau -

Antonio Julio - Bené Guedes.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LE! N O 453/99

Comissão de Fiscalização Financeira e Orcarnentaria
RelatOrio

Por melo da Mensagem n o 40/99, o Governador do Estado encaminhou a
esta Casa a projeto de lei em epigrafe que altera dispositivos da Lei no
11.539, de 22/7/94, que dispoe sobre a Universidade do Estado de Minas
Gerais - UEMG -, e dá outras providéncias.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 13/7/99, o projeto trarnita em regime
de urgéncia e foi distribu Ida a Comissào de Constituiçao e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn as
Emendas no

s 1 a 4, que apresentou. Encaminhado a Comisso de
Administraçao Püblica, recebeu parecer pela aprovação corn as Emendas nos
3 e 4, da Comissão anterior, e n o

s 5 e 6, de sua autoria, e pela rejeição das
Emendas n

o
s 1 e 2.

A seguir, a Comissão de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia opinou
pe!a aprovação do projeto na forma do Substitutivo n o 1.

Agora, a projeto vem a esta Comissao para receber parecer.
Fundamentaçao

0 projeto de lei em epIgrafe tern por objetivo reorganizar a Universidade
Estadual de Minas Gerais - UEMG -, para o que promove a criacão de
determinados Orgàos e a transformaçao e a extinçäo de outros, estabelece a
Sisterna Fundacional de Ensino dos "Campi" Associados a UEMG e admite o
repasicionamento de servidores da carreira do magistéria.

Institulda pelo art. 81 do Ato das DisposiçOes Constitucionais TransitOrias
da Constituiçao mineira, a UEMG fol organizada pela Lei no 11.539, de 1994,
cujo art. 21 relacionou as fundaçöes que seriam absorvidas por ela, uma vez
que cumpriram as exigências estabelecidas na Constituiçao. As regras que
prescrevern a "absorçao, corno unidades, pela Universidade do Estado de
Minas Gerais" das fundaçoes educacionais de ensino superior instituidas pelo
Estado ou corn sua participaçao constam no art. 82 do Ato das Disposiçoes
Constitucionais Transitórias da Constituiçao Estadual.

Corn o objetivo inicial de oferecer a cornunidade mineira o ensino superior
gratuito, a UEMG deverá permanecer voltada para o desenvolvimento das
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regiöes mais pobres do Estado.
A nova Lei das Diretrizes e Bases da Educacão Nacional estabelece, entre

as finalidades da educaçao superior, o desenvolvimento do espirito cientIfico
e do pensamento reflexivo e a formaçâo de profissionaiS nas diversas areas
do conhecirnento, corn vistas a sua participacãa no desenvolvimentO da
sociedade em geral. Além disso, "estimular a conhecimento dos problemas do
mundo presente, em particular as nacionais e regionais, prestar serviços
especializados a comunidade e estabelecer corn esta uma relação de
reciprocidade" é, igualmente, objetivo de persecucão obrigatória pelas
instituiçöes de ensino superior. Nesse passo, as universidades publicas
cumprem relevante papel no contexto saciaeconômicO regional, ao
combinarem a desenvolvimento intelectual e cultural das comunidades locais
corn a democratizacäO do acesso a educação de nIvel superior. 0
desempenho dessa tarefa, no âmbito do Estado, cabe a Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG.

Do ponto de vista flnanceira-orcamentário náo ha impedimenta a aprovacâo
da matéria. No sentido de aperfeicoar a projeta, apresentarnoS ao final a
Emenda no 7 ao Substitutivo no 1, da Comissãa de Educaçâo, Cultura, Ciência
e Tecnologia.

Conclusão
Em face do expasta, somos pela apravacão do Projeto de Lei n o 453/99, no

1 0 turna, corn a Emenda n o 7 ao Substitutivo no 1, da Cornissãa de Educacãa,
Cultura, Ciência e Tecnologia, e pela rejeicão das Ernendas n

o
s 1 a 4, da

Comissâo de ConstituicàO e Justica, e das Emendas n
os 5 e 6, da Camissäo

de Administracäa Püblica.
EMENDA N° 7

D&-se ao "caput" do art. 23 da Lei no 11.539, de 22 de juiho de 1994, a que
se refere a art. 1 0 , a seguinte redaçäa:

"Art. 1°- ...........................................................
'Art. 23 - As entidades referidas no art. 21 desta lei constituirãa, na forma

regulamentar, urn Sistema Fundacional de Ensina Superior, subordinado a
UEMG, que sobre ele e seus cursos exercerá, nos termas das normas
vigentes, supervisãa administrativa e academicopedagogica, especialmente
visando a excelência do seu ensina e ao seu preparo para a sua campleta
absorcào.".

Sala das Comissães, 25 de novembro de 1999.
Marcia Cunha, Presidente - Antonio Carlos Andrada, relator - Olinto

Godinho - Eduardo Hermeta.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 512199
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Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcarnentaria

Relatário
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em pauta

autoriza o Poder Executivo a instituir a Defensorja da Pessoa Idosa, dentro da
estrutura organizacional da Defensoria Püblica do Estado de Minas Gerais.

Distribulda a Comissao de Constituiçao e Justiça, que perdeu o prazo
regimental para apreciar a matéria, fol a proposiçäo encaminhada a Comissao
de Administraçao PUblica, que opinou por sua aprovação.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundarnentaçao
Consoante dispöe o art. 5°, LXXIV, c/c o art. 134 da Constituiçao da

Repüblica, a Defensoria PUblica é instituiçao essencial a funçâo jurisdicional
do Estado, incumbindo-Ihe a orientaçào juridica e a defesa, em todos Os
graus, dos necessitados que comprovarern insuficiência de recursos.

A proposição sob cornento objetiva instituir a Defensoria da Pessoa Idosa,
no âmbito da estrutura organizacional da Defensoria Püblica do Estado, na
tentativa de oferecer a populaçao idosa de nosso Estado urn atendimento
mais digno nas dernandas judiciais em que venha a ser parte.

0 projeto e omisso corn relação a fonte de recursos que farão jus as
despesas decorrentes da aplicaçao do disposto na futura lei, levando ao
entendimento de que estarão consignados nas dotaçaes orçamentárias
destinadas a essa instituiçâo. Na proposta orcamentária para o prOxirno ano,
foram destinados R$96.286.911,00 para a Secretaria de Estado da Justiça e
de Direitos Humanos, sendo R$15.982.794,00 destinados a Defensoria
PUblica.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n° 512199, no

10 turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Mauro Lobo - Eduardo

Hermeto.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 559/99

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria
RelatOrio

De autaria dos Deputados Alberto Bejani e Marcelo Gonçalves, o projeto de
lei em epigrafe autoriza a Poder Executivo a reduzir para ate 12% a carga
tributária do ICMS incidente sobre as operacoes de importação de
equipamentos médico-hospitalares sem similar nacional, desde que

1737
destinados a uso prOprio ou a integracão no ativo fixo.

Cumpridas as formalidades regimentals, a proposicäo foi examinada pela
Comissão de Constituicão e Justiça, que opinou por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissào apreciar a mérito do projeto.
Fundamentacão

Trata-se de prajeto de lei de natureza autorizativa, cabendo ao Poder
Executivo editar decreto que altere a regulamento do ICMS para estabelecer
a forma, as condiçöes e as prazos para concessào do beneficia fiscal ora
pretendido.

A importacão direta de bens para usa próprio ou integracäo do ativo fixo, a
rigor, tern merecido urn tratamento privilegiado por parte da jurisprudência dos
tribunals superiores, que, em diversos acãrdäos, tern-se pronunciado pela
não-incidência do ICMS nessa hipOtese.

O projeto de lei em tela, em vez de propor diretamente a nâo-incidência,
pretende a reduçâo da carga tributária para ate 12% nas operaçöeS de
importacão de equipamentos médico-hospitalares sem similar nacional,
realizadas diretamente par pessoa fisica, clInicas, laboratórios, bancos de
sangue e dernais estabelecimentas congëneres, desde que destinados a usa
prôprio ou a integracâo no ativo fixo.

O art. 155, incisa VI, da Constituicäo Federal permite que as aliquotas do
ICMS nas aperacães internas sejam reduzidas ate a limite maxima da
aliquota interestadual, independentemente de deliberaçäo do Conseiho
Nacional de Pal Itica Fazendária - CON FAZ.

Coma é de 12% a aliquota interestadual maxima fixada pela Resoluçäa n°
22, de 1989, do Senado Federal, a alIquota das operaçöes internas poderá
ser reduzida ate esse limite. Dal porque o projeto de lei em tela se harmoniza
cam o sistema tributária previsto no ordenamento constitucional.

A medida tern elevado alcance social, contribuindo decisivarnente para
melhorar a qualidade dos serviços oferecidos na area da saide pUblica, uma
vez que possibilitará perrnanente renovacâo dos equipamentos das unidades
médico-hospitalares e dos profissionais da satde, alguns deles de alta
tecnologia, so produzidos em palses do Primeiro Munda.

A forma, o prazo e as condiçOes estabelecidos em regulamento
seguramente atenuarãa a irnpacto a ser produzido na receita global do ICMS,
o qual será compensado corn a incrernento nas irnportacOes dos
equipamentos, ampliando-se a base tributária do ICMS em media e longo
prazas, a que tambérn atenderá aos interesses da Fazenda Püblica Estadual.

Conclusäo
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Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei no

559/99, no 10 turno, conforme proposto.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Mauro Lobo - Olinto Godinho -

Eduardo Hermeto.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 627/99

Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentarja
RelatOrjo

De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em epIgrafe autoriza o
Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS para ate 12%, nas
operaçoes internas corn produtos de couro industrializado, al incluldos
sapatos, bolsas e outros artefatos.

Cumpridas as formalidades regimentals, o projeto de lei foi examinado pela
Comisso de Constituição e Justiça, que opinou por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão apreciar a matéria quanto ao seu mérito.
Fundamentacao

0 projeto de lei em tela objetiva a reduçao da carga tributária de ICMS para
ate 12% nas operacães internas corn produtos de couro industrial izado, aI
incluIdos sapatos, bolsas e outros artefatos.

Nos termos do art. 155, inciso VI, da Constituiçâo Federal, as aliquotas nas
operaçoes internas poderäo ser igualadas interestaduais, independentemente
do Conselho Nacional de Politica Fazendái-ia - CONFAZ.

Assim, como a aliquota interestadual maxima fixada pelo Senado Federal
por meio da Resoluçao n o 22, de 1989, é de 12%, a lei estadual poderá
reduzir a aliquota interna do ICMS para ate 12%, independentemente do
CONFAZ.

A redução da carga tributária possibilitará em médio e longo prazos a
ampliação da base tributária, trazendo maiores dividendos para a indüstria
calçadista mineira, tornando-a mais competitiva em relaço aos demais
Estados, que sempre oferecem benefIcios fiscais para o setor.

Por outro lado, caberá ao regulamento do ICMS, por meio de decreto do
Poder Executivo, estabelecer a forma, o prazo e as condiçaes para a
concessâo do beneficio fiscal.

Conclusâo
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovaçao do Projeto de Lei no

627/99, no 1° turno, conforme foi proposto.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Eduardo Hermeto, relator - Mauro Lobo - Olinto
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Godinho.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N o 19/99
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

RelatOrio
De autoria da Bancada do PT, tendo como primeiro signatário o Deputado

Rogério Correia, a proposição em tela dispOe sobre a renegociacão do acordo
da dIvida do Estado autorizado pelas Leis n

o
s 12.422, de 1996, e 12.731, de

1997.
No 10 turno foi o projeto aprovado na forma proposta.
Vern agora a matéria a esta Comissäo para exame de 2° turno.

Fundamentacão
A proposicâo em tela tern por objetivo autorizar, previamente, o Poder

Executivo a realizar a renegociação do Acordo no 4/98/STN/COAFI, firrnado
entre o Estado e a União, estabelecendo algumas diretrizes a serem
observadas.

Dentre as regras que devem nortear a renegociaco, destaca-se 0 previsto
no art. 30 do projeto, que estabelece que os recursos para o pagamento da
dIvida näo poderão ultrapassar a 3% do total da receita lIquida corrente.
Atualmente, de acordo corn a cláusula 5 1 do Acordo n° 4/98/STN/COAFI, esse
limite é de 13%.

Devemos observar que as condicöes atualmente em vigor não atendem ao
Estado, visto que o lirnite estabelecido para desembolso nâo possibilita a
amortizaçâo da dIvida nem o pagamento dos seus juros mensais, estando
alérn das possibilidades de pagamento do Estado.

Conclusâo
Pelo exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n o 19/99, no 2°

turno, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 26 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Rémolo Aloise, relator - Olinto Godinho - Mauro

Lobo - Eduardo Hermeto.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 93/99

Cornissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
RelatOrio

De autoria do Deputado Miguel Martini, a proposiçäo em tela dispãe sobre a
implantaçao do projeto SIAFI - Cidadâo.

No 10 turno, foi o projeto aprovado corn a Emenda no 1. Vern agora a esta
Cornissão a firn de ser examinado no 2° turno, nos termos do art. 189, § 1°,
do Regimento Interno. Apresentamos em anexo a redação do vencido, que é
parte deste parecer.
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o projeto em questâo visa possibilitar aos cidadäos a utilizaçâo do S!AFI,
Para acessar informaçaes sobre a execuçäo orcamentar-ja e financeira do
Estado, resguardadas aquelas cujo sigilo seja necessário Para a preservacao
do interesse pCiblico.

o Sistema Jntegrado de Administracao Financeira do Estado de Minas
Gerais - SIAF-MG - é hoje urn sistema que busca a gestão dos recursos
financeiros do Estado por melo da integraçao automatizada dos processos de
orcamento, arrecadaçao, comprornisso pagamento, registro e controle,
tornanda transparente a movimentacao financeira e econômjca dos recursos
püblicos.

A proposiçâo nâo encontra impedimenta do ponto de vista financeiro-
orcamentarjo a sua aprovaçao. Ao revés, a participação da população no
controle direto dos gastos pUblicos é fator que propiciara maior transparência
na gestao do dinheiro püblico, a que certamente contribuirá Para maior
economicidade, ef:ciéncja e eficácia.

Conclusâo
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 93/99 no 20turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Marcia Cunha, Presidente e relator - Eduardo Hermeto - Ohnto Godinho -

Mauro Lobo - Rérnolo Aloise.
Redaçao de Vencido no 10 Turno

PROJ ETO DE LEI N O 93/99
Dispöe sobre a implantaçao do projeto Serviço Integrado de Administraçao

Financejra - SIAFI-Cidadão
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Poder Executivo implementaré e manterá, a partir de 10 de

janeiro de 2000, a projeto SIAFI-Cidadão que terá a objetivo de disponibilizar
ao cidadäo informaçOes sobre a execuçao orcamentárpa e financeira do
Estado, resguardadas as de caráter sigiloso Para a preservaçao do interesse
püblico.

Art. 20 - 0 projeto SIAFI-Cidadão tern corno objetwos básicos:
I - oferecer aos cidadãos relatOrios sucintos, corn linguagem acessivel ao

darn inio popular, sabre a situaçào econôrnico-fj nancejra do Estado;
II - tornar disponiveis aos interessados inforrnacoes sabre investirnentos do

Estado nos mais diversos setores, dernonstrando as valores orçados, as
atualiza(;oes rnonetárjas porventura efetuadas, a estágio de execuço da obra
ou investirnento e a processo licitatOrio;
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Ill - servir de instrumento de inforrnação e de conscientizacâo dos cidadãos

sabre a necessidade de zelo Para corn as gastos pUblicos realizados e sabre
a importância dos tributos coma fonte de financiarnento do Estado;

IV - possibilitar aos governos municipais a acesso a inforrna(;öes de
interesse do seu municIpia coma obras, investimentos e participacão na
distribuiçäo da quota-parte do ICMS e do IPI.

Art. 31 - 0 acesso as informacães disponiveis no projeto SIAFI- Cidadão
deverá ser baseado nos seguintes critérios:

I - realizacão de estudo prévia, par meia de pesquisas, sabre as principais
inforrnaçöes as quais a sociedade gostaria de ter acesso;

II - disposiçàa das inforrnaçães par micrarregiães, englobando dados sabre
as açöes do governo que afetam a municipalidade;

III - concessão de senhas de acesso a informaçöes especials a Prefeitos,
Deputados e Vereadores;

IV - agrupamento das informaçães par poilticas setoriais e prograrnas
orçarnentários, corn dados sabre:

a) saüde;
b) educacâo;
c) segurança pUblica;
d) esporte, lazer e turismo;
e) participacão dos rnunicipios na arrecadacäo do ICMS e IPI;
f) outras areas de interesse da municipalidade.
Parágrafo ünico - Decreto do Poder Executivo determinará as locals onde

serão instalados terminais de computador para acesso as informaçãeS do
SIAFI-Cidadâo, bern coma as instruçães necessárias a implantacäo e
operaçao desse projeto.

Art. 4° - Os Poderes Legislativo e Judiciário desenvolveräo esforcos em
conjunto corn a Executivo a firn de cooperarem Para a implantacâo e a
manutençäo do prajeta SIAFI-Cidadäo, formando equipes de trabalho Para
atendimento as demandas dos cidadâos em seus respectivos Orgâos.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 61 - Revogarn-se as disposicöes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 424/99
Comissão de Administracâo Piblica

Relatório
De autoria do Procurador-Geral de Justiça, a proposicäo em análise tern par

objetivo alterar a Plano de Carreira do Servidor do Ministério PLblico.
A proposiçâo foi aprovada no 1 0 turno corn as Emendas n os 1 a 3.
Retorna agora a matéria a esta Cornissão, Para receber parecer Para a 2°
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Segue em anexo, nos termos do art. 189, § 10, do Regimento interno, a
redaçâo do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentaço
0 projeto em anáiise visa a alterar a piano de carreira dos servidores do

Quadro Especifico de Provimento Efetivo do Pessoal dos Ser-viços Auxiliares
do Ministério Ptiblico, estabelecendo a correiaçâo para as simbolos de
vencimento dos cargos comissionados.

Essa medida objetiva adequar a texto da Lei n o 11.181, de 1993, que dispoe
sobre o Piano de Carreira dos Servicior-es do Ministérjo Pübiico do Estado, a
Emenda Constitucional n° 19, de 1998, bem como a decisöes do Supremo
Tribunal Federal nas Açães Diretas de IflConStitucjonajidade n°s 231-7 e 245-
7. Visa, outrossirn, a dar cumprimento Lei n o 12.993, de 1998, que dispãe
sobre a revisão dos pianos de carreira dos servidores dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério
Pübiico, cujo art. 1 0 determina que a revisão seja efetuada por rneio de lei
especifica.

Como ja nos manifestamos no 10 turno, as medidas preconizadas pelo
projeto são aportunas e convenientes, razâo pela qual reiterarnos nosso
pasiciona mento favorável a proposição.

Contudo, a proposiçao ainda deve ser reparada em dois aspectos.
Iniclaimente, deve-se inserir no projeto regra de transição em favor do

servidor efetivo que não obteve a Ultima gratificaçao de incentivo ao
aperfeicoarnento funcional - GIAF -, uma vez que se trata de beneflcio que se
pretende extinguir.

A outra correção refere-se a questao de ordem técnica: como as Projetos
de Lei n°s 418 e 424/99 tern estruturas e valores similares, faz-se necessárjo
corrigir trés padröes correlacionados no Anexo II da proposição em análise.

Propomos tais alteracöes por melo das Emendas n°s 4 e 5, que
apresentamos a seguir.

Conciusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovacäo, no 2 1 turno, do Projeto de

Lei n° 424/99 na forma do vencido no 10 turno, corn as Emendas n°s 1 e 2, a
seguir apresentadas.

EMENDA N O 1
Acrescente-se ao art. 90 a seguinte § 30:
"Art. 90 - 	 ..................
§ 30 - Na aplicaçao do § 2° deste artigo, fica assegurado ao servidor que já

tenha iniciado novo perlodo aquisitivo a recebimento da Gratificaçao de
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Incentivo ao Aperfeicoamento Funcional - GIAF - e a correspondente
posicionamento na carreira, quando cumpridos as requisitos legais, sem
prejuIzo do recebimento da GIAF e do posicionarnento anteriormente
adquirido e náo concedido.".

EMENDA NO 2
No Anexo II, a nomenclatura anterior dos padrães SO4, S03 e S02 passa a

corresponder aos seguintes padröes atuais, respectivamente, MP-55, MP-63
e MP-71.

Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Doutar Viana, relator - Chico Rafael -

Arlen Santiago - Antonio J(iiio.
Redaçâo do Vencido no 1 0 Turno

PROJ ETO DE LEI No 424/99
Aitera a piano de carreira do servidor efetivo do Ministério PUblico do

Estado de Minas Gerais e dá autras providéncias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Os Quadros Especificos de Provimento Efetiva do Pessoal dos

Serviços Auxiliares do Ministérlo Püblico são as constantes no Anexo I desta
lei, corn a composicâo numérica neles indicada.

Parágrafo Unico - 0 Anexo II contém a correiaçào entre as padröes dos
car-gas da sistemãtica anterior e as resuitantes desta lei.

Art. 21 - As carreiras, constituldas em ciasse na forma do Anexo I desta lei,
são compastas de cargos de provimento efetivo de Agente do MP, Oficial do
MP e Técnico do MP.

Parágrafa Unico - A Iotaçãa setorial dos car-gas far-se-6 par resoiução do
Procurador-Geral de Justiça.

Art. 30 - Os arts. 50, 8 1 e 90 e o parágrafo cinico do art. 11 da Lei n o 11.181,
de 10 de agosto de 1993, passam a vigorar corn a seguinte redação

"Art. 51 - Carreira é a conjunto de classes, inicial e subseqüente, da mesma
identidade funcionai, composta de cargos dispostos hierarquicamente.

Parágrafo ünico - Classe é a agrupamento de cargos efetivas de igual
denominaçãa e corn atribuiçOes de natureza correlata.

Art. 811 - 0 provimento dos cargos das classes inicials das carreiras de
Oficial do MP D e Técnico do MP C do Quadra Permanente será feito
mediante concur-so de provas au de provas e tItulos.

§ 1 1 - As classes subseqüentes nas carreiras dos car-gas, constantes no
Anexo I desta lei, serão preenchidas mediante promocãa vertical, nos termas
de resolução do Procurador-Gerai de Justiça.
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§ 21 - 0 nUmero de cargos excedentes das classes iniciais será

automaticamente extinto, a medida que vagarem, quando ocorrer a promoção
vertical de seus ocupantes, observada a distribuição prevista no Anexo I.

§ 30 - ApOs a extinção prevista no paragrafo anterior, a promoçao vertical
dependerá de ocorrência de novas vagas.

Art. 90 - 0 desenvolvimento na carreira do servidor efetivo, em exercIcio do
cargo, far-se-6 por progressão, promocão horizontal e vertical e P01
merecimento, cumpridas as exigéncias legais e aquelas estabelecidas em
resolução do Procurador-Geral de Justiça.

Art. 11 - ................................
Parágrafo Unico - Os cargos integrantes do Quadro Especial dos Servicos

Auxiliares do Ministério PUblico serão extintos corn a vacãncia,
gradativamente, a partir da classe inicial, e a eles, em nenhu ma hipótese, dar-
se-a substituto.".

Art. 40 - Ficam extintos, corn a vacância, os cargos de Agente do MP, sendo
assegurado aos atuais ocupantes que cumprirem as exigéncias legais a
promoção vertical as classes subsequentes, constantes no Anexo I.

Parágrafo ünico - A extincão prevista no "caput" deste artigo ocorrerá,
gradativamente, a partir da classe inicial, e a eles, em nenhuma hipótese, dar-
se-ão substitutos.

Art. 50 - Os cargos do Grupo de Execuçao, corn denorninação Assistente
Administrativo, cOdigo MP-EX01, sImbolo A-17, passam a denominar-se
Supervisor Assistente e a integrar o Grupo de Supervisão lntermediária,
codigo MP-SG02, simbolo MP-17.

Parágrafo Unico - Os cargos referidos no "caput" deste artigo näo se
incluem no limite previsto no art. 6 0 , § 21, da Lei n° 10.257, de 24 de juiho de
1990, corn redaçao dada pelo art. 47 da Lei n o 11.181, de 10 de agosto de
1993.

Art. 60 - 0 cargo em cornissão de Chefe de Gabinete passa a denominar-se
Assessor Administrativo do Procurador-Geral de Justiça, mantidos os
mesmos cOdigo, MP-DAS02, e simbolo, SOl.

Art. 70 São transformados trés cargos de Assessor Técnico, cOdigo MP-
DAS06, e trés cargos de Assessor II, codigo MP-DAS05, ambos sImbolo S03,
em quatro cargos de Assessor de Gabinete, código MP-DAS08, sImbolo S02.

Parágrafo Unico - A transformaçâo de que trata o "caput" deste artigo dar-
se-a quando ocorrer a vacância dos cargos de Assessor Técnico e Assessor
II, na proporção de trés cargos na situaçao atual para dois cargos na situação
nova, na forma do Anexo Ill.
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Art. 80 - Os cargos de Assessor Administrativo do Procurador-Geral de
Justiça e de Assessor de Gabinete, de que tratam os arts. 6 0 e 70 desta lei,
são lotados no Gabinete do Procurador-Geral de Justica, passando a compor
o Anexo VI da Lei n° 11.181, de 10 de agosto de 1993.

Art. 90 - A tabela de vencimentos dos servidores ativo e inativo dos Quadros
de Pessoal dos Serviços Auxiliares do Ministério PjbIico é composta de
padröes escalonados verticalmente, segundo indices constantes no Anexo IV
desta lei.

§ 1° - No valor estabelecido na alinea 'b' do Anexo IV desta lei, estão
incluidos os reajustes quadrimestrais e as antecipacöes bimestrais
concedidos aos servidores do Ministério Páblico, bern como a diferença de
vencimento resuitante de resIduos salarials do piano de carreira decorrentes
do disposto nas Leis n°s 11.115, de 16 de junho de 1993, e 11.181, de lOde
agosto de 1993.

§ 21 - Corn a fixação dos valores dos padrães de vencimento referidos neste
artigo, fica extinta, consoante o disposto na Lei n o 12.993, de 30 de juiho de
1998, a vantagem da Gratificacao de Incentivo ao Aperfeiçoameflto
Funcional, prevista no art. 25 da Lei n o 11.181, de 10 de agosto de 1993,
ficando assegurado ao servidor o posicionamento correspondente a
vantagem por ele obtida na carreira na classe em que for posicionado,
quando da aplicação desta lei.

Art. 10 - Compete ao Procurador-Geral de Justica estabelecer as exigéncias
para desenvolvirnento do servidor na carreira a partir da Lei n o 10.257, de 24
dejuihode 1990.

Parágrafo ünico - A aplicação do disposto no "caput" deste artigo não
implicara, em hipOtese alguma, pagamento de valor retroativo devido a novo
posicionamento.

Art. 11 - A remuneração, a qualquer titulo, do servidor do Quadro de
Pessoal dos Servicos Auxiliares do Ministério Ptblico não poderá exceder a
90% da remuneração do Procurador-Geral de Justiça, excetuadas, em ambos
os casos, as vantagens por tempo de serviço.

Art. 12 - A disposicão de servidor ocupante de cargo do Quadro de Pessoal
dos Serviços Auxiliares do Ministério PUblico para outro árgão será sern onus
para a instituição.

Paragrafo ünico - Excetuam-se os casos de convocacãO Para prestar
serviço no Tribunal Regional Eleitoral - TRE -' em periodo eleitoral.

Art. 13 - As despesas necessárias a execucão desta lei correrão P01 conta
dos créditos orçamentários consignados ao Ministério Ptblico do Estado.

Art. 14 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
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Art. 15 - Revogam-se as disposiçöes em contrário, em especial os arts. 70,

20, 50 e 51 da Lei n° 11.181, de 10 de agosto de 1993, e o art. 5 1 da Lei no
11.743, dell dejaneirode 1995.

* - Os quadros referentes ao anexos I, Ii, III e IV foram publicados na edição
do "Diário do Legistivo" de 27.11 .99.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJ ETO DE LEI N o 566/99
Comissâo de Redaçâo

0 Projeto de Lei n o 566/99, do Deputado Ermano Batista, que declara de
utilidade pUblica o Hospital Evangelico de Mantena - HEM -, foi aprovado em
turno ünico, corn a Emenda n° 1.

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 propoSiçâo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N o 566/99
Declara de utilidade pUblica o Hospital Evangelico de Mantena - HEM -, corn

sede no MunicIpio de Mantena.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pCiblica o Hospital Evangelico de

Mantena - HEM -, corn sede no MunicIpio de Mantena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissöes, 23 de novembro de 1999.
Elmo Braz, Presidente - Marco Regis, relator - Maria Olivia.

PARECER SOBRE PROCESSO DE LEGITIMAcAO DE TERRA DEVOLUTA
RURAL DO ESTADO A QUE SE REFERE A MENSAGEM N O 273/98

Comissão de PolItica Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

A fim de dar cumprirnento ao disposto no art. 62, inciso XXXIV, da
Constituiçao mineira, o Governador do Estado fez remeter a esta Assembléia,
por via da Mensagern n° 273/98, 803 processos administrativos de
legitimaçao de terras devolutas do Estado, instruidos pela Fundaçao Rural
Mineira - Coionizaçao e Desenvolvimento Agrârio - RURALMINAS.

0 processo de que agora riOs ocupamos refere-se a legitimaçao de
150,9802ha de terreno rural situado no local denominado Fazenda
Vitoriosa/São Simâo, no MunicIpio de Al menara, mediante alienaçao em favor
de Orlinda Gomes do Nascirnento e Vitária Regis Nascimento Lima.
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Constatada no processo irregularidade passivel de correçào, coube a este
Orgäo colegiado remeté-lo a referida Fundacâo a fim de que procedesSe ao
saneamento necessário. Atendido o pedido de diiigëncia, a RURALMINAS fez
retornar o processo a esta Casa.

Sob a egide das normas emanadas da Decisáo Normativa da Presidência
n° 18, de 17/6/93, que disciplina a trarnitacâo da matéria, compete-nos, nesta
fase preliminar, exarninar os pressupostos legais que a envolvem e, caso se
constate o inteiro atendimento a eles, apresentar projeto de resolucão
aprovando a iegitimacâo da terra devoluta.

Fundamentacäo
De acordo corn o art. 62, inciso X)(XIV, da Constituiçâo do Estado, compete

privativamente a Assernbléia Legislativa aprovar previamente a alienacäo ou
a concessâo de terra püblica, ressalvados os seguintes casos, enunciados no
§ 21 do art. 246 e nos § 31 e 81 do art. 247 da mesma Carta: "a) a
legitimacâo de terras devolutas situadas no perirnetro urbano ou na zona de
expansão urbana .....limitadas, respectivamente, a 500 e 2.000 metros
quadrados; b) a alienacâo ou concessão de terra pi:iblica previstas no piano
de reforma agrária estadual, aprovado em lei; c) a concessão gratuita de
dominio de area devoluta rural nâo superior a 150 hectares .... e d) a
alienaçao ou concessâo de terra devoluta rural corn area de ate 250 hectares,
desde que precedida de acão judicial discriminatória e atendidos outros
requisitos".

Cumpre-nos esclarecer que a alienação que se pretende legitimar nâo se
enquadra em nenhum dos casos retromencionados, o que significa que a sua
efetivação nao prescinde de prévia aprovaçâo deste parlamento. Portanto, o
encarninharnento do reSpectivo processo a esta Casa é uma medida
pertinente e está de acordo corn os ditames constitucionais.

For fim, convém esclarecer que o pedido de diligência foi motivado pela
não-abertura de inventário a época em que o proceSso nos foi remetido,
ocasião em que eStava determinada a alienacâo em favor dos herdeiros de
quem efetivou a posse primária. Agora que, por sentenca judicial, foi
estabelecida a divisão de partilha, cabendo aos favorecidoS mencionados no
inicio desta peca, em iguaidade de area, a sucessão de posse do terreno,
encontram-se os autos do processo corretarnente instruIdos.

Conciusäo
Em face do aduzido, opinamos pela apresentacao de projeto de resolucao

nos termos que se seguem.
Projeto de Resolução n° ..../99

Aprova, de conform idade corn o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição

rA
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do Estado, a alienação de terra devoluta que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica aprovada, de conformidade corn o disposto no art. 62, XXXIV,

da Constituiçao do Estado, a alienaçao em favor de Orlinda Gomes do
Nascimento e Vitôria Regis Nascimento Lima de terra devoluta corn area de
150,9802ha (cento e cinqüenta vIrgula nove mil oltocentos e dois hectares),
situada no lugar denominado Fazenda Vitoriosa/São Simào, no Municipio de
Al menara.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ComissOes, 24 de novembro de 1999.
Joäo Batista de Oliveira, Presidente - Márcio Kangussu, relator - Bilac Pinto.

PARECER SOBRE AS EMENDAS N OS 2 A 5 APRESENTADAs, EM 10
TURNO, AO PROJ ETO DE LEI N o 229/99

Comissäo de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria
RelatOrio

De autoria do Deputado Alberto Bejani, o projeto de lei em tela altera
dispositivo da Lei no 12.040, de 28/12195, que dispãe sobre a distribuiço da
parcela de receita do produto da arrecadaçao do ICMS pertencente aos
municipios, de que trata o inciso Il do parágrafo ünico do art. 158 da
Constituiçao Federal, e dá outras providências.

Encerrada a discussão do projeto no primeiro turno, foram apresentadas em
Plenário a Emenda no 2, do Deputado Anderson Adauto , a Ernenda no 3, do
Deputado João Batista de Oliveira, e as Emendas n o

s 4 e 5, do Deputado
Rogerio Correia.

Cabe agora a esta Cornissão emitir parecer sobre as referidas emendas.
Fundamentaço

A Emenda no 2, do Deputado Anderson Adauto, dá aos 97 municIpios
emancipados pelas Leis n

o
s 12.030 e 12.050, ambas de 1995, a faculdade de

optar, a partir do ano 2000, pelo critério especial de participação na receita do
ICMS que vigorou nos exercIcios de 1997 e 1998 ou pela movimentação
econômica gerada em seus respectivos territórios.

A mencionada emenda estabelece critério especial de distribuição para os
municipios emancipados recentemente, contemplando aqueles que agregam
maior valor adicionado, bern como aqueles municipios que não possuem
grande movimentaçao econôrnica e que passam a ter direito a parcelas do
ICMS definidas proporcionalmente ao movimento econômico do municipio de
origem, o que institui nova modalidade de valor adicionado não prevista na Lei
Complementar no 63, de 1990. Dal, apesar de ser Iouvável a preocupaçâo do
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Deputado Anderson Adauto, tecnicarnente no ha como acolher a emenda.

A Emenda no 3, do Deputado João Batista de Oliveira, visa disciplinar o
critério de distribuicäo baseado na variável produção de alimentos prevista na
Lei Robin Hood, de modo a considerar a media da producão dos dois 61timos
anos, a relacão percentual entre o nümero de pequenos produtores rurais do
rnunicipio e o total de produtores do Estado, a existência de prograrna de
extensão rural, programa de apoio a producäo e programa de apolo a
cornercializacâo. A ernenda propöe critério justo e factIvel e por isso é
acoihida por este relator na forma da Subemenda no 1, visando adequa-la a
técnica legislativa e decotando de seu texto remissães que já constam na
redacâo original do projeto.

A Emenda no 4, do Deputado Rogério Correia, assegura a partir do ano
2000 urn peso de 2% para a variavel meio arnbiente, em vez do atual
percentual de 1%. A referida ernenda certamente ira incentivar Os municIpios
mineiros a implantar mais unidades de conservacão e saneamento ambiental,
contribuindo decisivamente para a melhoria da qualidade do rneio ambiente e
das condicães de saUde da populaçâo mineira.

De modo a não provocar rnaior irnpacto no VAF adicional e, corn isso,
instituir perda de receita para os municipios que agregam maior
rnovimentação econârnica, este relator acoihe a Emenda n o 4 na forma da
Subemenda no 1, aurnentando o percentual da varuável meio ambiente em
0,56% e retirando esse acréscimo da variavel cota minima, que é fixada em
5,50% . Logo, a partir do ano 2000, passa a ser de 1,56% o peso da variável
meio ambiente.

A Emenda no 5, tarnbérn do Deputado Rogerio Correia, pretende suprimir os
arts. 10, 21 e 30 do projeto, o que nao é viável, porquanto tais dispositivos
visam exatamente assegurar maior transparência nas informaçães e
apuraçães dos indices de participacão dos municipios mineiros, facilitando a
operacionalidade dos critérios previstos na Lei Robin Hood. Por essa razão,
rejeitamos a Emenda no 5, mas, de modo a contemplar parte da sugestão do
Deputado Rogério Correia, este relator apresenta a Emenda no 6, instituindo a
publicaçao trimestral exclusivamente em relação a variável meio ambiente.

Conclusäo
Diante do exposto, nosso parecer e pela aprovaçâo das Emendas n

o
s 3 e 4,

ambas na forma da Subemenda no i; pela rejeição das Ernendas n
o
s 2 e 5; e

pela apresentaçäo da Emenda n o 6.
SUBEMENDA N O 1 A EMENDA No 3

D6-se ao inciso VI do art. 1 0 da Lei no 12.040, de 28112/95, a seguinte
redaçao:
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"Art.
Art. 1 0 . ............................................
VI - produço de alimentos: os valores decorrentes da aplicacäo dos

percentuais a frente de cada item serâo distribuldos aos municipios segundo
as seguintes critérios:

a) parcela de 25% (vinte e cinco par cento) do total será distribulda de
acordo corn a relaçâo percentual entre a area cultivada do municIpio e a area
cultivada do Estado, referente a media dos 2 (dois) Ultimos anos;

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribulda de
acordo corn a relaçao percentual entre o nUmero de pequenos produtores
rurais do municIpio e o nOmero de pequenos produtores rurais do Estado;

c) parcela de 15% (quinze por cento) do total será distribulda entre as
municIpios onde exista Programa de Extensao Rural destinado aos pequenos
produtores rurais, de acordo corn a relaçao percentual entre o nUmero de
pequenos produtores rurais atendidos e a nUmero total de pequenos
produtores rurais existentes no municipio e no Estado;

d) parcela de 20% (vinte par cento) do total será distribulda entre Os
municIpios onde exista Programa de Apoio a Produçäo voltado para
pequenos produtores rurais, de acordo corn a relação percentual entre a
nimero de pequenos produtores rurais atendidos e a nümero total de
pequenos produtores rurais existentes no municpio e no Estado;

e) parcela de 15% (quinze par cento) do total será distribulda entre as
municipios onde exista Programa de Apoio a Comercializaçao voltado para
pequenos produtores rurais, de acordo corn a relação percentual entre a
nümero de pequenos produtores rurais atendidos e a nümero total de
pequenos produtores rurais existentes no municIpio e no Estado'.".

SUBEMENDAN° 1 A EMENDAN°4
D&-se ao Anexo I da Lei n o 12.040, de 28/12195, a que se refere a art. 6 1 , a

seguinte redaçáo:
* - 0 quadra referente ao anexo I desta Emenda foi publicado na edicao do

"Diana do Legislativo" de 27.11.99.
EMENDA No 6

D&-se a almnea "c" do inciso VIII do art. 10 da Lei no 12.040, de 28/12195, de
que trata a art. 30 do projeta, a seguinte redaçao:

"Art. 3°- .........................................
'Art. 1- ........................................
VIII- ..............................................
c) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

fará publicar, ate a ültirno dia do trirnestre civil, as dados apurados relativos
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ao trimestre imediatamente anterior, corn a relação dos municIpios habilitadas
segundo as ailneas "a" e 'b" para fins de distribuicâa dos recursos no
trimestre subseqüente'.".

Sala das Cornissães, 25 de novembra de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Miguel Martini, relator - Mauro Lobo - Olinto

God inho - Eduardo Hermeto.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 802/99

Mesa da Assembléia
Relatório

De iniciativa do Deputado Alberta Pinto Coelho, a propasicâo em tela
solicita, na forma regimental, seja consignada nos anais da Casa a nota da
FEDERAMINAS, repudiando as declaraçães do Presidente do Banco Central
do Brasil, Sr. Arminio Fraga, que desaconselhou empresários norte-
amenicanas a investir em Minas Gerais, e, ainda, seja desse ato dado
conhecimento ao Sr. Arthur Lopes Filho, Presidente da Federacâo das
Associaçães Comerciais, Industriais, Agropecuárias e de Serviços do Estado
de Minas Gerais.

Publicada em 21/10/99, vem a maténia a Mesa para receber parecer, nos
termas do art. 79, VIII, "c', do Regimento Interno.

Fundamentacãa
A inserçâa de documento ou pronunciamenta näo oficial nos anais da

Assembléia Legislativa é prevista no inciso XIII do art. 233 de seu Regimenta
Interno e sujeita-se ao parecer da Mesa, nos termos do art. 234.

Objetiva a matéria em apreço a transcnicão nos anais da Casa da nota de
reptidio que a Federacão de Assaciaçöes Comerciais, Industriais,
Agropecuárias e de Servicos do Estado de Minas Gerais - FEDERAMINAS -
publicou em outubro próximo passado, pelas declaraçöes do Presidente do
Banco Central a capitalistas estrangeiros em Nova Iarque, recomendanda-
Ihes não fazerem investimentos financeiros em Minas Gerais.

Concordamas que tais declaraçöes denegriram nossa Estado tanto no
campo politico quanta no econômica, mas foram condenadas e debatidas flão

so neste panlamento, coma tambérn par parlamentares de autros Estados e
criticadas arduamente pela rnidia nacional.

Esta Casa Legislativa reconhece a importância da nianifestacàa do
Presidente da FEDERAMINAS e concorda corn sua apiniao, principalmente
corn relaçâo ao fato de que a atitude do Sr. Arminia Fraga constituiu ato
impensado e lesivo ao Estado. Entretanto, nãa podemos acatar a pedida de
inserçâo nos anais da Assembléia, par não revestir a artigo mencionada de
nenhurn dos pressupostos que reputamos essenciais pana tal, estabelecidos
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no art. 233, XII!, anteriormente citado.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela rejeição do Requerimento n o 802/99.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 23 de novembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 1999

ATAS

ATA DA 8a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia trés de agosto de mil novecentos e noventa e nove,
comparecem na Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia os Deputados
José Braga, Dilzon Melo, Gil Pereira e Durval Angelo, membros da Mesa da
Assembléla; Márcio Cunha, Rémolo Aloise, Olinto Godinho e Mauro Lobo,
membros da Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária, e 0
Deputado Antonio JUlio, Corregedor. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado José Braga, declara abertos os trabalhos, após o que é
a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa
que a reunião tern par finalidade apreciar as processos de prestacão de
contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a titulo de
subvenção social, auxIlios para despesas de capital e transferências a
municIpios, nos termos do art. 3 0, Ill, da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da
Deliberação n o 1.556, da Mesa da Assembléia, e das demais normas
vigentes. Em seguida, as processos são distribuldos aos Deputados Antonio
JUlio, Corregedor; Dilzon Melo, relator da Mesa, e Rémolo Aloise, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, em conjunto,
verificando as prestaçöes de contas, cada urn por sua vez, emitem pareceres
pela aprovacão dos processos das seguintes entidades: Assisténcia
Evangelica Social, Associação Caridade São José Bicas, Associação Comun.
Amigos Caputira Adjacências, Associacão Comun. Educacional Belo Oriente,
Associação Comun. Moradores Bairro Serra Egito, Associacão Comun.
Moradores Monjolos, Associação Comun. Peniel Ipatinga, Associacão
Comun. Produtores Rurais Agua Fria, Associação Cultural JanaUba Região,
Associacão Moradores Amigos Bairro Serra Dourada, Associacão Moradores
Bairro São Diniz, Associacão Moradores Bairro Vazante Sul, Associacão Pais
Amigos Excepcionais - Pains, Associação Pequenos Produtores Rurais
Fazenda Quebra, Associacão Rural Wes Agua Boa, Caixa Escolar José
Maria Fonseca, Caixa Escolar Padre José Venâncio, Caixa Escolar Professor
João Batista Rodarte, Centro Comun. São Paulo ApOstolo, Centro Social São
Francisco Assis, Conferéncia Vicentina Nossa Sra. Conceicão - Bela Vale,
Conseiho Desenv. Comun. Gameleira, Conseiho Desenv. Comun. Penha,
Conseiho Desenv. Comun. Santo AntOnio Lagoa Seca, Conselho Desenv.
Comun. Vazamor, Conselho Particular Pains SSVP, Escolinha Tia Preta,
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Fundaçao São Sebastião - Espinosa, Irmandade São Vicente Paulo - Rubim,
Prefeitura Municipal Dia mantina, Prefeitura Municipal Pará Minas, Prefeitura
Municipal Tabuleiro, Prefeitura Municipal Vargem Grande Rio Pardo,
Sociedade São Vicente Paulo - Cássia. Submetidos a discussão e votaçao,
sâo os pareceres aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca Os
membros da Mesa e da Comissão de Fiscalizacao Financeira e Orcamentaria
para a próxima reunião ordinâria, determina que se lavre a ata e encerra Ostrabalhos.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléja, lOde agosto de 1999.
José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira -Durval Angelo - Márcio Cunha -

Rémolo Aloise - Olinto Godinho - Mauro Lobo - Antonio JUlio.
ATA DA ga REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALJZAcA0 FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As dez horas do dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e
nove, comparecem na Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia os
Deputados José Braga, Dilzon Melo, Gil Pereira e Durval Angelo, membros da
Mesa da Assembléia : Márcio Cunha, Rémolo Aloise, Eduardo Hermeto e
Olinto Godirtho, membros da Comissão de Fiscalizacão Financeira e
Orcamentaria, e o Deputado AntOnio JClio, Corregedor. Havendo nUmero
regimental, o Presidente Deputado José Braga, declara abertos os trabalhos,
apOs o que e a ata da reunjão anterior lida e aprovada. Isso posto, o
Presidente informa que a reunião tern por finalidade apreciar os processos de
prestaçao de contas da aplicaçao dos recursos liberados por esta Casa a
titulo de subvençâo social, auxilios para despesas de capital e transferéncias
a municipios nos termos do art. 30, Ill, da Lei n o 11.815, de 24/1/95; daDeliberacao n o 1.556, da Mesa da Assembléia, e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuldos aos Deputados AntOnio
JUlio, Corregedor; Dilzon Melo, relator da Mesa, e Rémolo Aloise, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orcamentaria que, em conjunto,
verificando as prestaçoes de contas, cada urn por sua vez, emitem pareceres
pela aprovacao dos processos das seguintes entidades: Associaçao Comun.
Benef. Moradores Bairro Porto Alegre, Associaçao Comun. Comunidade
Azurita, Associacão Comun. Moradores Bairro Serra Egito, Associacão
Comun. Novo Mundo, Associacão Comun. Pequenos Prod. Rurais Iral Minas,
Associacão Comun. Santa Ana, Associação Moradores Penedo Tapera
Glária, Associacão Produtores Rurais Retiro, Associação PrO-SaUde Meio
Ambiente Alto Caparaa, Associaçao Regional PrO-Desenv. Area Lig.
D iamantina-Corinto Caixa Escolar Escola Estadual Padre José Lanzillotti,
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Caixa Escolar Pio XII - São Joào del-Rei, Clube Wes Uniäo, Conselho Assist.
Social Ebenezer, Consetho Desenv. Comun. Areão, Conseiho Desenv.
Comun. Brejão, Conseiho Desenv. Comun. Muquém, Conseiho Metropolitano
Belo Horizonte SSVP, Esporte Clube FabrIcio, Fraternidade EspIrita Canacy,
Fundação Educativa Cultural Lazer Alto Rio Vethas, Fundacão PrO-Luz
Uberlândia, Grêmio Folclôrico Terno Congo Chamba, Guarany Esporte Clube
- Machado, Ideal Sport Club - Sete Lagoas, Prefeitura Municipal Caratinga,
Prefeitura Municipal Frei Lagonegro, Prefeitura Municipal Itabirito, Prefeitura
Municipal Jequeri, Prefeitura Municipal Toledo, Sociedade Amigos Inhapim.
Submetidos a discussão e votacão, são os pareceres aprovados, cada urn
por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presenca dos parlarnentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão
de Fiscalizacão Financeira e Orçamentária para a prOxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 21 de setembro de 1999.
José Braga - Dilzon Melo - Gil Pereira - Durval Angelo - Márcio Cunha -

Rêmolo Aloise - Olinto Godinho - Eduardo Hermeto - AntOnio JUlio.
ATA DA 14 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas do dia dezessete de novembro de mil novecentos e noventa

e nove, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados João Leite,
Marcelo Gonçalves e Maria Tereza Lara, membros da supracitada Comissão.
Está presente também o Deputado Durval Angelo. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado João Leite, dectara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente comunica
que o Deputado Glycon Terra Pinto foi designado relator para proceder a
analise do Projeto de Lei n° 623/99, do Deputado Dilzon Melo, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura
da seguinte correspondência recebida: carta do Sindicato dos Delegados de
Policia do Estado de Minas Gerais - SINDPO-MINAS - protestando
veementemente contra o conteUdo da Lei n° 13.341, de 28/10/99, que criou a
Superintendência de Assistência ao Detento. Passa-se a fase de discussão e
votação de proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. São
aprovados os pareceres pela aprovacão do Projeto de Lei n o 105/99, de
autoria do Deputado João Batista de Oliveira, em 2 1 turno, na forma do
vencido no 10 turno (relatora: Deputada Maria Tereza Lara), e do Projeto de
Lei n° 545/99, de autoria da Comissão, em 1 0 turno, na forma do Substitutivo
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1756n o 1, apresentado pela Comissao de Constituição e Justiça (relatora:
Deputada Maria Tereza Lara). Passa-se a fase de discussão e votação de
proposicoes que dispensarn a apreciacão do Plenário da Assembléia.
Submetidos a votação, são aprovados as Requerimentos n o

s 869/99, de
autoria do Deputado Gil Pereira, 880 a 884, 887 e 888/99, de autoria da
Corn issâo. 0 Deputado João Leite passa a Presidência a Deputada Maria
Tereza Lara em virtude de apreciaçao de matéria de sua autoria. Submetidos
a votacão, são aprovados as Requerimentos 872 e 873/99. A Deputada Maria
Tereza Lara retorna a Presidência ao Deputado João Leite. Em seguida,
passa-se a fase de discussão e votação de proposicoes da Comissão. São
aprovados os seguintes requerimentas: do Deputado Marcelo Goncalves:
solicitando providéncias a Corregedoria-Geral de Policia Civil junta a
Delegacia de PolIcia de João Manlevade quanto a denüncja formulada pelo
Sr. Geraldo Magela de Jesus Barbosa; em que solicita pravidéncias do
Secretárjo de Estado da Segurança Püblica para iiberaçao de visitas ac,
detento Roservaldo Rodrigues Silva, detido na Delegacia de Furtos e Roubos;
do Deputado Durval Angelo: salicitando que membros da Camissão
acompanhem no dia 23 de navenibro próximo, as familiares de Marcelo
(vidraceiro), assassinado no Aeroporto da Pampulha, ha urn ano, que
repetirãa a trajeto da vItima em Belo Horizonte e que sejam posteriormente
auvidos pela Comissão; da Deputada Maria Tereza Lara: em que solicita
providéncias do Secretário de Estado da Segurança Püblica para a
autarizaçao de visita da Sra. Maria das Graças Brito a seu fliho detido na
Delegacia de Furtos e Roubos; solicitando providéncias da Promotoria de
Defesa dos Direitos Humanos quanta a denüncia formulada pelo Sr. Eduardo
Afonso de Souza sobre a morosjdade do processo do Sr. AntOnio Fernando
Pontes Fonseca, tetraplegico, vitima de maus-tratos, que se encantra sob
cuidados da Sra. Maria Conceição Pontes Fonseca; em que requer
providências da Fundação João Pinheiro para se incluir nas pesquisas
realizadas por essa entidade a influência da mIdia no aumento da
criminalidade seja enviado oficio ao Ouvidor de Poilcia de Minas Gerais
solicitando inforniaçoes sabre a caso do Sr. Márcio João Ribeiro; do
Deputado Edson Rezende: em que solicita seja encarninhado canvite ao Sr.
Roberto Goncalves de Freitas Filho, Presidente da Associação Nacional dos
Defensores Püblicos, para a audiência püblica da Comissão, quando se
debaterá a terna Defensoria PUblica e a Acesso a Justiça. A Deputada Maria
Tereza Lara pediu vista do requerimento do Deputado Rogério Correia em
que salicita seja realizada audiência püblica para discutir proposta de emenda
a Constituiçao Federal relativa a alteração do art. 288 dessa Carta. Cumprida
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a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca as membros da Comissão para a prOxima reunião
ardinária, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhas.

Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1999.
João Leite, Presidente - Maria Ter
eza Lara - Marcelo Gonçalves.

TRAMITAçAO DE PRoPoslçOEs

PARECER PARA TURNO ILJNICO DO PROJETO DE LEI N o 38/99
Comissão de Constituição e Justiça

Relatória
De iniciativa do Deputado AmIlcar Martins, a projeta de lei em epIgrafe

pretende seja dada a denaminação de Professor Francisco Iglésias ao Anexo
da Biblioteca Püblica Estadual, localizada no Municipio de Bela Horizonte.

Publicada em 27/2/99, foi a projeto distribuido a esta Comissão, a qual
compete examiná-lo preliminarmente, nos termos do art. 102, III, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentaçãa
A propasicão em exame da a denaminação de Professor Francisco Iglesias

ao Anexa da Biblioteca Pblica Estadual, localizada no MunicIpio de Bela
Horizonte.

A iniciativa atende ao disposta no art. 61, XIV, da Canstituicãa do Estado,
que estabelece coma atribuicão desta Casa legislar, corn a sanção do
Governador, sabre bens de domInia püblica. Além disso, a prapasição está
em cansonãncia corn a dispasta na Lei n o 5.378, de 13/12/79, que estabelece
normas para a denominação de estabelecimentas, instituicão e prOpria
publico. Não existe impedimenta legal a normal tramitação do prajeto, que se
encantra de acordo cam a legislacão pertinente. Entretanto, faz-se necessária
apresentar emenda ao art. 10 da praposição para atender a melhor técnica
legislativa.

Conclusãa
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 38/99 corn a seguinte Emenda n o i.
EMENDA N O 1

D6-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica denominado Professor Francisco Iglésias a Anexo

Biblioteca PUblica Estadual, corn sede no MunicIpia de Bela Horizonte.".
Sala das ComissOes, 25 de novembra de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio Julia, relator - Bené Guedes, Paula

pela

da
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Urge relembrar que o Conselho de Contribuintes não constitui uma

jurisdicão administrativa autônoma, como o é o Conseiho de Estado, na
Franca, onde vigora a dualidade de jurisdicão. Ao revés, no Brasil, corn
fundamento na Constituicão Federal de 1988, prevalece a unicidade de
jurisdicão, representada pelo Poder Judiciário, em decorrência do princIpio da
separacão dos poderes, pedra angular do Estado de Direito constitucional.

Assim é que o Conselho de Contribuintes, de acordo corn 0 inciso II do art.
40 da Lei no 12.984, de 30/7/98, constitui Orgão subordinado a Secretaria de
Estado da Fazenda, cuja autoridade maxima é 0 titular da Pasta.

Em razão disso, as decisöes finais do Conselho de Contribuintes, quando
desfavoraveis a Fazenda Püblica Estadual, não são passIveis de recurso ou
acão judicial desta perante o Poder Judiciário, na medida em que se trata de
decisöes tomadas pela própria estrutura orgânica da Secretaria de Estado da
Fazenda. E dizer: a Fazenda Püblica não pode recorrer ac, Judiciário das
suas próprias decisães, ainda que elas tenham sido deliberadas por ôrgão
colegiado de composicão paritária.

Por esses motivos, o recurso extraordinário é privativo da Fazenda PUblica.
Ressalte-se, no entanto, que a circunstância de a decisão ter sido tomada

pelo voto de qualidade do Presidente do Conseiho não implica, por si SO, a
interposição do recurso extraordinario. Além disso, nos casos em que 0
recurso foi apresentado, nem todas as decisöes do Secretário de Estado da
Fazenda foram favoraveis a Fazenda PUblica, muitas delas confirmaram a
decisão por voto de qualidade da Câmara Superior, em sentido favorável ao
contribuinte. Sem embargo dessas consideracOes, reputamos factIvel o pleito
Insito na proposicão, desde que observadas certas cautelas, num contexto
mais amplo de racionalizacão de todo o contencioso administrativo fiscal.
Corn esse objetivo, apresentarnOs o Substitutivo no i, apresentado no final
deste parecer, corn reflexos na Lei no 6.763, de 26/12175, pelas razOes que

passamos a expor.
Primeiramente, e necessário rever o mecanismo de investidura dos

membros do Conselho. 0 critério ünico de mera indicação dos representantes
é por demais simplista, não compatIvel corn a função a ser desempenhada.
Paralelamente a esse critério, é imprescindIvel que a qualificação dos
membros, tanto classistas quanto fazendarios, seja aferida em momento
anterior a nomeacão, de forma a garantir a meihor qualidade, independência
técnica e imparcialidade das decisOes.

Corroborando esse Ultimo aspecto, mantém-se prestigiada a regra da
Constituicao Estadual de composição paritária das Câmaras de Julgamento e
Câmara Superior, assegurando-se, em cada uma delas, igual nUmero de
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PARECER PARA 0 l TURNO DO PROJETO DE LEI N o 376/99Comissäo de F:scaIizaço Financeira e Orcamentarja
De aut 	 Relafôrjo

oria do Deputado Sebastjo Costa, o projeto de lei em epIgrafe ternpor objetivo revogar disposjtjvos da Lei n o 7.164, de 1 9/12/97, que altera alegislaço tributárja do Estado, reorganiza o Conselho de Contribuintes doEstado de Minas Gerais e dá outras provjcjêncjO projeto foj distrjbuido a Corn issão de 
Constitujçao e Justica, que COflCIUIUpor sua juridicidade, Constitucionalidade e lega!jdade Agora, vern a estaCorn issao para receber parecer nos termos regimentais

Fundamentaco
O projeto em estudo tern por objetivo revogar o Incjso IV e o § 70 do aft 17da Lei no 7.164 corn a redaço dada pela Lei n o 12.704 de 1997, que versasobre o recurso extraordjnârio das decisoes das sessães para o 

Secretárjo deEstado da Fazenda quando a decisâo da Câmara Superior 
resultar de votode qualidade desfavorávei a Fazenda. Também propöe a revogaço da aIInea"b" do inciso lv do aft 25 da citada lei, que COnsidera 

irrecorr jveis na esferaadmin istrativa as decjsães do Secretárjo de Estado da Fazenda em grau derecurs0 extraordinário
0 Conj0 de Contrj

bujntes do Estado de Minas Gerais é o Orgäo ünico doContencioso Administrativo Fiscal, in tegrante da estrutura administrativa daSe
cretaria de Estado da Fazenda Trata-se de colegiado de composiçaoparitár:a, integrado por representantes da Fazenda Püblica Estadual e deentjdade de classe de contrjbujntes Foj iflstltuido Conforme determina 0 art.263 da Co

nstituiçao do Estado, para a aprecjao de recursos contra asdecj
sães da Fazenda Estadual corn composjçao paritárja entre o Estado e oscontribuintes sern prejuIzo de competéncia do Poder JudicjárioA decjsão proferida em recurso extraordinárjo pelo 

Secretário de Estado daFazenda contraria 0 principjo da paridade, fazendo corn que a decisão final
deixe de ser tomada por urn órgâo colegiado para ser de apenas uma pessoa,que é parte do processo, pois representa o prOprio Estado, retjrando dojuIgamen0 a isencão que deve prevalecer.De fato, a primeira vista, submeter uma decisào tomada por órgãoColegiado ao reexame, para nova decisâo, de uma ünica pessoa podeparecer uma anomalia jurjdjca Entretanto ha que se Considerar que adecisâo final na esfera admin jstrativa e definitiva para a Secretaria de Estadoda Fazenda que não pode dela recorrer ao Poder 

Jud jciárjo como pode 0Contribuinte
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representantes ciassistas e fazendários.

A observância dessa "regra procedimental" - vez que seria exagero eievá-la
a categoria de "princIpio" - não implica obrigatoriedade de aiternäncia na
presidéncia do Conselho de Contribuintes.

Oportuno é salientar que, entre dezesseis unidades da Federaçao
consultadas que possuem órgâo julgador administrativo - a saber: RS, SP,
RJ, MA, PR, SC, PE, CE, ES, BA, DF, MS, AL, SE, MT e AM -, apenas Minas
Gerais e o Estado do Rio de Janeiro fazem tal concessão aos contribuintes.
Na maloria, o que se observa é a presidéncia fazendária e, em Segundo
piano, a previsão de livre designação do respectivo Presidente pelo
Governador.

Admtindo-se a extinçao do recurso extraordinário, a palavra final da
Secretaria de Estado da Fazenda, na esfera administrativa, por seu órgão
prôprio, recairá justamente nos casos mais compiexos, sob a
responsabilidade do Presidente do Conseiho de Contribuintes, quando este
tiver que proferir o voto de qualidade. Em se tratando de árgão do Estado de
Minas Gerais, é natural que o Governador do Estado possa livremente
designar, entre os doze Conselheiros efetivos previarnente qualificados para 0
exercIcio da funçâo - o que assegura a independência técnica e a
imparcialidade das decisães -, aquele de sua confiança para assumir a
presidéncia.

Saliente-se que as alteracSes ora apresentadas buscam dar continuidade
as medidas de aprimorarnento da gestäo do crédito tributário, preconizadas
no Programa de Viabilização Financeira do Estado, publicado a 6/1/99. A
impiementaçao do prograrna teve inIcio por meio da Lei n° 13.243, de 23/6/99,
e dos Decretos n°s 40.380, de 10/5/99, 40.455, de 2/7/99, e 40.600, de
20/9/99, que conferiram maior efetividade ao crédito tributãrio, bern como
simplificação e racionalização de procedimentos.

Assim, por uma questäo de coerência, a simples decisão sobre relevação
da intempestividade da impugnação (quando no mérito assiste razão ao
contribuinte) e também transferida do Secretário de Estado da Fazenda para
a Câmara de Julgamento, possibilitando maior celeridade a tramitação do
PTA e desafogando o Gabinete do Secretário de expedientes de menor
importância.

A possibilidade de descentralizaçao da Auditoria Fiscal objetiva dar maior
consistência e celeridade ao crédito tributário, ja que permite a reduçao do
tempo de tramitação do PTA, facilita a instrução probatória e o esclarecimento
de diligências e despachos interlocutórios, em decorréncia da major
proximidade corn a realidade temporal e material da ocorréncia do fato
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gerador.
o Recurso de Agravo contra decisão da Auditoria Fiscal, que na redaco

vigente da Lei n o 7.164, de 1977, não se encontra expressarnente regulado,
tern no substitutivo normatização especifica.

A extincào da função de Secretário de Câmara, sem prejuizo do
desenvolvimento dos trabalhos, já é urna realidade desde marco de 1999, o
que configura medida de racionalização de procedirnentos associada a
redução de custos. A desnecessidade da funcão implica a sua eliminacão do
Diploma Legal.

A inclusão de pressuposto processual para o exame de recursos pela
Cãmara Superior, consubstanciado em depásito de parte dos valores
reclamados aos cofres pCiblicos, decorre da necessidade de se inibirem
contestacoes protelatOrias, bern como de se garantir o efetivo ingresso da
receita tributária, nos casos de confirmação da exigência fiscal.

Preserva-se incólume o direito constitucional ao contraditôrio e a ampla
defesa, ao devido processo legal e o direito de peticão, na medida em que a
decisão da Fazenda Estadual de realizar o lancamento, por meio da Iavratura
e intimacâo do Auto de lnfração, abre oportunidade ao contribuinte de se
defender e recorrer daquela decisão, recurso este (denominado impugnacäo)
que será apreciado pela Cârnara de Julgamento, em sua composicão
paritária, sem exigéncia do depósito recursal.

o mencionado pressuposto processual não constitui rnatéria nova,
porquanto previsto em outras legislaçoes, de que são exemplo o processo
adrninistrativo fiscal da União, a Lei Delegada n° 4, de 26/12/62, a
Consolidaçào das Leis do Trabaiho - Decreto-lei n° 5.452, de 1 1/5/43, a Lei
Municipal de Belo Horizonte n o 5.893, de 1988, entre outros.

o Plenário do Supremo Tribunal Federal - STF - já se rnanifestou sobre 0
assunto no RE n° 210.246, no qual reconhece a constitucionalidade da
exigéncia do depásito como condição de adrnissibilidade do recurso
administrativo. Além dessa decisão do Plenário, que pacifica a matéria,
existem várias outras do STF no mesrno sentido.

Independentemente da existéncia de depósito recursal, é importante
enfatizar que o contribuinte tern sempre a sua disposição a opção da via
judicial, se assim o desejar.

Prevé-se que as medidas ora propostas para agilização do contencioso
administrativo fiscal viabilizarâo a redução do prazo médio de tramitação do
PTA, atualmente de trés anos, para cerca de oito meses, 0 que, por via
reflexa, repercutirá positivamente na rnelhor performance de recebimento dos
créditos tributários inscritos em dIvida ativa.
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Outra iniciativa para intensificar e agilizar a cobrança do crédito tributário,

inspirada na metodologia do setor privado, consiste na utilizaçao da cobrança
via rede bancái-ia, corn possibilidade de protesto, se for o caso.

Outrossim, procurou-se meihorar a técnica legislativa, corn a sistematizaçao
e harmonizaçao de dispositivos esparsos, especialmente no que se refere aos
recur-sos, constantes no texto da Lei n o 7.164, de 1977, sendo oportuna a
apresentaçao do Substitutivo n° i

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela aprovação do Projeto de Lei n o 376/99,no 10 turno, na forma do Substitutivo n 2 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO No 1
Reorganiza a Conseiho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A tramitaçao e a julgamento do contencioso administrativo fiscal,

sob a forma de Processo Tributárjo Admirristrativo - PTA - bern coma a
estrutura e a composiçao do Conselho de Contribuintes do Estado de Minas
Gerais são disciplinados por esta lei.

Parágrafo Unico - A tramitaçao e a julgamento do PTA poderão ser
diferenciados, observados Os critérios e a forma previstos em regulamento,
em razão do menor valor do crédito tributário ou da menor cornplexidade da
matéria discutida, hipóteses em que a procedimento será denominado rita
surnário.

Art. 2° - E vedada a mudança de rita, salvo nas hipOteses expressamente
definidas em regulamento.

Art. 30 - 
A Câmara Especial é corn pasta pelos Presidentes e Vice-

Presidentes da Primeira, Segunda e Terceira Câmaras de Julgamento e
dirigida pelo Presidente do Conseiho.

Parágrafo ünico - Excepcionalmente, desde que respeitado a limite de aita
membros, comporão ainda a Cãrnara Especial a Presidente e a Vice-
Presidente de cada Cámara de Julgarnento suplernentar, se em
funcionarnento, mediante sistema de rodIzio.

Art. 40 - São atribuicães do Auditor Fiscal a sanearnento, a instruoo, a
parecer de mérito e a julgamento de questöes que näo envolvarn a rnérita de
exigéncia tributária, sern prejuizo de outras que ihe forem canferidas.

§ 1 1 - As atribuiçoes de saneamento, instruçao e parecer de mérito nâo
serão exercidas pela Auditoria Fiscal na fase de irnpugnaçaa de PTA
submetido ao rita sumário.

§ 2° - E permitida a especialização de função de Auditoria Fiscal, bern coma
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a seu exercicia em unidade administrativa descentralizada.

Art. 50 - As atividades administrativas do Conseiho de Contribuintes são de
responsabilidade da Superintendência do crédito tributária.

Art. 60 - 0 Auditor Fiscal e a pessoal de apoia administrativa subordinarn-se
a Superintendência do Crédito Tributário.

Art. 70 - A exigência de crédito tributário será formalizada em auto de
infração ou em notificaçãa de lançamenta, expedidas conforme regulamento.

§ 1 1 - No caso de denUncia espontânea cumulada corn pedido de
parcelamento, será utilizada a notificacão de lançarnento, hipOtese em que,

deixanda a sujeito passivo de cumprir as condiçöes do parcelamenta:
- a multa de mora ficará autornaticamente majorada ate a lirnite

estabelecido para a muita de revalidaçâo apiicável em caso de açãa fiscal,
sem prejuiza das reducães previstas, desde que preenchidas as suas
condiçães;

II - será providenciado o regular encarninharnenta do respectiva PTA para
inscricão em dIvida ativa e cobrança judicial.

§ 21 - No caso de lavratura de auto de infracão au de notificaçãa de
lançamenta, excetuada a hipótese do parágrafa anterior, será observado a
seguinte:

I - a assinatura ou a recebimenta da peca fiscal não irnportarão em
confissão da infracão argüida;

II - as incorrecöes au omissöes da peca fiscal não acarretarãa a sua
nulidade, quando nela constarern elernentas suficientes para deterrninar cam
seguranca a natureza da infração arguida;

III - a intimaçãa au camunicacão par via postal, contra reciba, quanda neste
nãa constar a assinatura do sujeita passiva ou a data de seu recebimenta,
serão cansideradas efetivadas dez dias após a pastagem da documentaçâa
fiscal na agéncia do correia;

IV - a sujeita passivo será intimado ou cornunicada par edital, publicada no
órgão aficial dos Poderes do Estado, quanda se encontrar em local ignorado,
incerta ou inacessivel, au ausente do territOria do Estado, quanda nãa for
passIvel a envia de intimação au carnunicaçãa par via postal au, ainda, na
hipOtese de devalucãa destas pelo correia, considerando-se a sujeita passiva
intimado ou comunicada na data de publicaçãa do edital.

§ 30 - Prescinde de assinatura, para tados as efeitos legais, a auto de
infração ou outra documento fiscal emitida par processamenta eletrônica.

Art. 80 - instaura-se a contenciosa administrativo fiscal:
- pela impugnacãa tempestiva contra Iançamenta de crédito tributária de

natureza contenciasa;
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- pela impugnaço tempestiva de indeferimento de restituição de quantia

iridevidamerite paga a tItulo de tributo e de outras pretensöes definidas em
regulamento;

III - pela reclamaçao tempestiva contra ato declaratOrio de intempestividade
de impugnação.

Art. 90 - 
Constjtuj crédito tributário de natureza näo contenciosa, a

resultante;
I - de Imposto sobre Operaçoes Relativas a Circulaçao de Mercadorias e

sobre Prestaçoes de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Cornunicaçao - ICMS - incidente sabre operação ou prestação escriturada
em livro oficaI ou declarada ao Fisco em documento instituIdo em
regulamento para esta finalidade;

II - de tributo de competéncia do Estado, apurado em decorréncia de
escrituraçao em livro fiscal adotado pelo contribuinte ou por responsável ou
formaimente declarado ao Fisco;

III - de ICMS, proveniente do aproveitamerito indevido do crédito decorrente
de aperação ou prestaçäo interestadual, calculado mediante aplicaçâo de
aliquota interna;

IV- do descumprirnento de obrigaçäo acessOria, pela falta de entrega de
documento destinado a informar ao Fisco a apuração do ICMS.

§ 10 - Considera-se também declarado ao Fisco a valor do ICMS destacado:
a) em nota fiscal de produtor ou em outro documento fiscal, nos casos em

que a contribuinte esteja dispensado de escrituração;
b) em documento fiscal nâo registrado em livro próprio, par contribuinte do

imposto obrigado a escrituraçao fiscal.
§ 21 - 0 pedido de parcelamento, bern coma a pagamento de crédito

tributário par meio de cheque sem a suficiente provisão de fundos em poder
do sacado ou cujo pagamento seja frustrado par circunstáncia diversa que
impeça a recebimento de seu valor, implicam a reconhecimento do crédito
tributário, excluem a possibilidade de apresentaçao de recursos, inclusive
irnpugnação, e importam na desistência dos já interpostos.

Art. 10 - Na impugnação será alegada, de urna so vez, a matéria
retacionada corn a situação fiscal de que decorreu a lançamento, observado a
disposto no regulamento.

Art. 11 - Recebida e autuada a impugnação, corn os dacurnentos que a
instruem, a repartiçâo fazendária campetente pravidenciará manifestaço
fiscal, no prazo de quinze dias, cantados de seu recebimento.

§ 10 - Havendo reformulaçao do crédito tributário, será aberto ao sujeito
passivo o prazo de dez dias para pagamento corn as mesmos percentuais de
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reduço de multas aplicáveis no prazo de trinta dias do recebirnento do auto
de infração.

§ 2° - ApOs a rnanifestacão fiscal, a PTA será encarninhado:
a) ao Canseiho de Contribuintes, tratando-se de rita sumário;
b) a Auditoria Fiscal, nos demais casos.
Art. 12 - A impugnacaa e a reclamação, conforme dispuser o regularnenta,

serâo entregues na repartiçâo fazendária competente au remetidas par via
postal.

§ 1 1 - A impugnaçâo, dirigida aa Conselho de Contribuintes, será
apresentada no prazo de trinta dias, contados da intimaçâo do ata au do
procedimento administrativo que the der origem.

§ 20 - A impugnacão ternpestiva suspende a exigibilidade do crédito
tributário.

§ 30 - A reclamaçâa será apresentada no prazo de dez dias contados da
intimaçào do ato au do procedimento administrativo que lhe der origem, cam
as documentos comprobatórios que a justificam, e remetida aa Auditor Fiscal
para decisão.

Art. 13-0 Auditor Fiscal, ao receber e examinar a PTA:
I - proferirá despacho, no prazo de dez dias do recebimenta:
a) indeferindo a impugnacão, par intempestividade, ilegitimidade de parte,

defeito de representacao ou incornpetência do orgaa julgador para
canhecirnento da pretensão;

b) decidindo sabre reclamaçào;
II - proferirá despacho, no prazo de vinte dias do recebirnento dos autos,

deferindo au indeferindo prova, pedido de pericia, diligéncia ou interlocutóriO,
au determinando-os de ofIcio, quanda considerá-los necessários ao
esciarecimento do feito fiscal;

III - emitirá, dentro de trinta dias do recebimento dos autos, parecer
fundamentado e conclusiva sabre a mérito da questão, contendo a relatório
do PTA, onde seräo determinados as pontos controversas, e a encarninhará a
Câmara acompanhada de cOpias dos atos normativos aplicáveis a matéria.

§ 1° - Excetuadas as casos de PTA submetido ao rita sumário, as
diligências, os despachos interlocutOrias e as perIcias, ainda que deliberados
em sessão de julgamento, serãa cumpridos sob a direçaa de Auditor Fiscal,
que se pronunciará sabre a seu resultado, bern coma sabre dacumentoS
juntadas aos autos.

§ 21 - Versando a impugnaçäo sabre matéria sumulada pelo Conselho de
Contribuintes, fica a Auditor Fiscal dispensada da atribuiçäo prevista no incisa
III deste artigo, cabendo-Ihe, em substituiçãa, informar esta acarrência nos
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autos, indicando a respectiva sUmula.
§ 30 - A prova pericial será realizada quando deferido o pedido do

requerente ou quando determinada de oficio, e o regulamento disporá sobre a
forma e o prazo para a apresentação de quesitos, bern como sobre a
indicaçâo de assistente técnico e a designacao de perito.

§ 40 - A pericia será efetuada sempre que o Auditor Fiscal ou a Cârnara
entenderem necessário.

§ 50 - A perIcia será efetuada por funcionários do Estado, de reconhecida
idoneidade, capacidade e conhecimento técnico, relativamente a matéria, e
que não tenham vinculação corn o feito fiscal.

§ 61 - As partes poderâo apresentar parecer elaborado por assistente
técnico legalmente habilitado, em prazo igual ao concedido ao perito
designado.

§ 7° - Na hipOtese do inciso II, a pericia será indeferida quando:
a) for desnecessána para a elucidaçäo da questao ou suprida por outras

provas produzidas;
b) a verificação for impraticável;
c) for meramente protelatória.
Art. 14 - Cabe recurso de agravo, para Câmara de Julgamento, do

despacho de Auditor Fiscal que:
- indeferir a impugnaçào, nos casos da alinea "a" do inciso I do art. 13;

II - decidir reclarnaçao;
Ill - decidir sobre questäo preliminar não prejudicial.
§ 10 - 0 agravo será interposto no prazo de cinco dias contado do

recebimento do despacho, sendo os autos rernetidos ao Auditor Fiscal para
reexame.

§ 2° - Mantida a decisão pelo Auditor Fiscal, o PTA será encaminhado a
apreciação da Cârnara de Julgarnento, salvo quando se decidir sobre questäo
preliminar nao prejudicial, hipótese em que o agravo ficará retido nos autos, a
fim de que dele conheça a Câmara, preliminarmente, por ocasião do
julgamento da impugnação.

§ 30 - Reformada a decisão pelo Auditor Fiscal, o agravo não terá
seguimento por exauridos os seus efeitos.

Art. 15 - Encerrada a fase de instrução probatOria, o PTA será incluldo em
pauta de julgamento, que será publicada corn antecedência de dez dias üteis
contados da realizaçao da sessão, tendo vista dos autos, nos prazos
previstos no regulamento, o sujeito passivo, o Procurador da Fazenda
Estadual, o Relator e o Revisor.

Art. 16 - Na sessão de julgamento, a questão preliminar será decidida
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previamente, entrando-se na discussâo e no julgamento da matéria principal,
se rejeitada aquela ou se nâo houver incompatibilidade corn a apreciacão do
mérito.

Art. 17 - Das decisöes da Câmara de Julgarnento cabem os seguintes
recursos:

- pedido de reconsideração a prôpria Cârnara de Julgarnento, desde que
não seja admissIvel o recurso de revisão, quando atendidas,
cumulativamente, as seguintes condiçöes:

a) o julgamento anterior não tenha apreciado matéria, de fato ou de direito,
expressamente suscitada nos autos, pelas partes, ficando o pedido adstrito a
esta circunstância;

b) a decisäo recorrida não tenha sido tomada por unanimidade;
c) o pedido se refira a PTA näo submetido ao rito sumário;
II - recurso de revisao para a Câmara Especial, quando, observadas as

ressalvas previstas no § 30 deste artigo, qualquer das decisães da Câmara
resultar de voto de qualidade proferido por seu Presidente;

Ill - recurso de revista para a Cârnara Especial, desde que não caiba
recurso de revisâo, quando atendidas, curnulativamente, as seguintes
condiçoes:

a) a decisão recorrida seja divergente, quanto a aplicaçâo da legislacão
tributária, de outra proferida por Cãmara do Conselho de Contribuintes do
Estado de Minas Gerais;

b) o recurso seja relativo a PTA não submetido ao rito sumário;
IV - recurso de ofIcio para a Câmara Especial, quando a decisão da

Cârnara de Julgamento resultar de voto de qualidade do Presidente,
desfavorável a Fazenda Püblica Estadual.

§ 1 0 - Os recursos de que tratarn os incisos II e Ill deste artigo, quando
interpostos pelo sujeito passivo, somente terão seguirnento rnediante
comprovação do depósito de valor correspondente a, no minirno, 30% (trinta
por cento) da exigência fiscal definida na decisâo recorrida.

§ 2° - Será liminarmente indeferido pelo Auditor Fiscal:
- o pedido de reconsideracão interposto sem a observância do disposto

nas alIneas "b' ou "c" do inciso I deste artigo;
II - o recurso de revista interposto sem a observância do disposto na ailnea

'b' do inciso Ill deste artigo;
Ill - o recurso de revisäo interposto sern a observância de que a decisâo

recorrida tenha resultado do voto de qualidade proferido pelo Presidente da
Câmara de Julgamento;

IV - o recurso de revista ou o recurso de revisâo interpostos sem a
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observância do disposto no parágrafo anterior, se for o caso.

§ 31 - Nâo ensejará recurso de revisào ou de oficlo a decisão tomada pelo
voto de qualidade, relativa a:

- questao preliminar;
II - concessão de deduçao de parcela escriturada ou paga após a açâo

fiscal.
§ 40 - Quando houver decisào por voto de qualidade, independentemente da

matéria por ele decidida e observadas as ressalvas contidas no parágrafo
anterior, o t:jnico recurso que caberá as partes será o de revisào, ainda que
preenchidos os pressupostos de cabimento para os demais.

§ 50 - o recurso de oficio será interposto pela Cämara de Julgamento
mediante declaraçao na prOpria decisào.

§ 6° - 0 recurso de revisäo interposto pela Fazenda PUblica Estadual, se
admitido, prejudicará o recurso de oficio.

§ 70 - Relativamente ao recurso de revista:
I - a petiçào será instrulda corn cOpia ou indicaçao precisa da decisäo

divergente, sob pena de ser declarado deserto;
II - näo será conhecido se versar sobre questao iterativamente decidida

pelo Conselho de Contribuintes ou solucionada em decorrência de ato
normativo,

Ill - no caso de sua apresentaçao simultânea corn Pedido de
Reconsideraçao, o depósito de que trata o § 10 será recolhido no prazo de
cinco dias, contado:

a) da intimação do indeferimento liminar previsto no inciso I do § 2 0 deste
artigo;

b) da publicaçâo da ata da sessão em que foi prolatada a decisâo do pedido
de reconsideraçao.

Art. 18 - 0 recurso, dirigido a Câmara competente para o respectivo
julgamento, será apresentado corn os fundamentos de cabimento e das
razôes de mérito.

§ 10 - 0 recurso será encaminhado a Auditor Fiscal diverso daquele que já
se tenha manifestado nos autos, o qual emitirá parecer fundamentado e
conclusivo, salvo na hipótese do § 2° do art. 17.

§ 20 - Cumprido o disposto no parágrafo anterior, o recurso será distribuldo
a Conselheiro de representaçäo diversa da do relator do acárdâo recorrido e
incluldo em pauta de julgamento.

Art. 19 - 0 prazo para interposição dos recursos previstos nos incisos I a Ill
do art. 17 é de dez dias contados da intimação do acãrdâo.

§ 10 - 0 pedido de reconsideraçâo, quando liminarmente indeferido ou
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quando não conhecido, näo interrompe o prazo para interposição de recurso
de revista.

§ 2° - No caso de recurso interposto pela Fazenda Püblica Estadual, o
recorrido será intimado, por via postal, a apresentar suas contra-razöes, se o
desejar, no prazo de dez dias contados do recebimento da intimaçäo.

Art. 20 - 0 recurso, se admitido, terá o efeito suspensivo, e, quanto ao efeito
devolutivo:

- o pedido de reconsideracão devolverá a Câmara de Julgamento apenas
o conhecimento da matéria não apreciada no julgamento anterior, nos termos
da alInea "a" do inciso I do art. 17;

II - o recurso de revista devolverá a Câmara Especial apenas o
conhecimento da matéria objeto da divergência;

Ill - o recurso de revisão devolverá a Cãmara Especial o conhecimento de
toda a matéria nele versada;

IV - o recurso de ofIcio devolverá a Câmara Especial o conhecimento de
toda a matéria cuja decisão tenha sido contrária a Fazenda Püblica Estadual,
ate mesmo aquela nao decidida pelo voto de qualidade.

Art. 21 - 0 regulamento disciplinará as hipOteses de tramitação prioritária
do PTA.

Art. 22 - Após a decisäo final irrecorrIvel no contencioso administrativo
fiscal, a valor depositado para fins do disposto no § 1° do art. 17 será,
conforme dispuser a regulamento:

I - devolvido ao depositante, se a decisão lhe for favorável;
- convertido em renda, se a decisào for contrária ao sujeito passivo.

Art. 23 - Entendendo assistir parte direito quanto ao mérito da questäo, a
intempestividade da impugnacào poderá ser relevada pela Câmara de
Julgamento, por ocasião da apreciacão do recurso de agravo.

Art. 24 - Sao irrecorrIveis, na esfera administrativa:
I - a indeferimento lirninar de pedido de reconsideracão, de recurso de

revista ou de recurso de revisão;
II - a decisão de Cãmara de Julgamento que:
a) resolver incidente processual;
b) negar provimento ao recurso de agrava;
c) julgar questão prejudicial de conhecimento de pedido de reconsideracãO;
d) julgar a mérito de pedido de reconsideração contra o recorrente, salvo se

cabivel recurso de revisão ou de revista;
III - a decisão da Câmara Especial que julgar o mérito da questâo ou de

questao prejudicial de conhecimento, em grau de recurso de revisão, de ofIcio
ou de revista;
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IV - a decisão da Cãrnara de Julgarnento sobre relevacào de

intempestividade.
Art. 25 - Pãem fim ao contencioso administrativo fiscal:
- a decisão irrecorrivel para ambas as partes;

II - o término do prazo, sern interposicão de recurso;
Ill - o indeferimento Urninar de recurso;
IV - a desisténcia de impugnaçäo, reclamação ou recurso;
V - o ingresso em juIzo, antes de proferida ou de tornada irrecorrivel a

decisão administrativa.
Art. 26 - Na falta de previsão legal, Os atos do contencioso administrativo

fiscal seräo cumpridos nos prazos fixados em regulamento.
Art. 27 - Os dispositivos a seguir relacionados, da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, passam a vigorar corn a seguinte redação:
"Art. 131 - 0 Processo Tributário Administrativo - PTA - forma-se na

reparticão fiscal competente, mediante autuacão dos documentos
necessários a apuraçao da liquidez e certeza de crédito tributário, corn folhas
devidamente nurneradas e rubricadas.

Parágrafo Unico - 0 pedido de reconhecimento de isencão ou restituição de
tributo ou penalidade, a consulta e a pedido de regime especial formulado
pelo contribuinte são autuados igualmente em forma de PTA.

Art. 136 - A intervenção do sujeito passivo no PTA far-se-6 diretamente ou
par intermédio de procurador munido de instrumento de rnandato
regularmente outorgado.

Art. 137 - A instrução do PTA compete as repartiçöes fazendárias sob a
supervisão e a orientação da Superintendência do Crédito Tributário - SCT.

Art. 138 - Os prazos do PTA serão continuos, excluindo-se na contagem a
dia do inicio e incluindo-se o dia do vencirnento.

§ 1° - Os prazos sá se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na
repartição em que corra a PTA ou deva ser praticado a ato.

§ 20 - Se a intimação se efetivar em dia anterior a ponto facultativo nas
repartiçöes piblicas estaduais, ou numa sexta-feira, a prazo so corneçará a
ser cantado no primeiro dia de expediente normal que se seguir.

Art. 139 - A inobservãncia dos prazos destinados a instrução, a
movirnentaçâo e ao julgamento de PTA responsabilizará disciplinarmente a
funcionário culpado, mas nâo acarretará a nulidade do procedimento fiscal.

Art. 141 - Nâo e licito ao sujeita passivo da obrigaçao tributária principal ou
acessOria dificultar ou impossibilitar, par qualquer meio, a entrega de
documentos que interessem a instauração e ao andarnento do PTA ou
recusar-se a recebê-los.
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Art. 143 - As açOes propostas contra a Fazenda Estadual, sobre matéria

tributária, inclusive mandado de seguranca contra atos de autoridades
estaduais, prejudicarão, necessariamente, a tramitação e a julgamento do
respectivo PTA.

Parágrafo Onico - Na ocorrência do disposto no "caput", as autos ou a peca
fiscal serão rernetidos, corn a maxima urgência, e independentemente de
requisicão, ao Procurador da Fazenda Estadual para exame, orientação e
instrução da defesa cabIvel, importando esta solução final do caso na
instância administrativa, corn referenda a questão discutida em juIzo.

Art. 144 - Constatada no PTA a ocorrência de crime de sonegação fiscal, as
elernentos cornprobatôrios da infração penal serão remetidos ac , Ministério
Püblica, para procedimento criminal cabIvel, independentemente da execucão
do crédito tributário apurado.

Art. 149 - 0 Conselho de Contribuintes compOe-se de 12 (doze) membros
efetivos e igual nOrnero de suplentes, nomeados pelo Governador do Estado,
para mandato de 2 (dais) anos, permitida a recondução e observada a
representação paritária.

§ 1 0 - Os representantes dos contribuintes e respectivos suplentes serão
indicados em Iistas trIplices pela Associação Cornercial de Minas Gerais -
ACM -, pela Federação do Cornércio do Estado de Minas Gerais - FCEMG -,
pela Federação das Indistrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -, pela
Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG -, e pela
Federação das Empresas de Transporte de Carga do Estado de Minas Gerais
- FETCEMG.

§ 21 - Os representantes da Fazenda Estadual e respectivos suplentes
serão indicados pelo Secretário de Estado da Fazenda entre as funcionàrios
da ativa que se houverem distinguido no exercicia de suas atribuiçöes e
lograrem ëxito na avaliação prévia a que se refere a parágrafo seguinte.

§ 30 - Para subsidiar a nomeacãa dos membros efetivos e suplentes de
ambas as representacöes, será realizada avaliação prévia de conhecirnentos
e de experiência em matéria fiscal-tributária, na forma que dispuser a
regulamento.

§ 41 - Perde a qualidade de rnembro do Conseiho de Contribuintes a
representante da Fazenda Estadual que se Ilcenciar para tratar de interesses
particulares, exercer cargo em comissão, aposentar-se, exonerar-se, for
suspenso ou demitido de seu cargo efetivo durante a mandato.

§ 5° - Caracteriza renOncia tácita ao mandato, sem justificativa previa
fundarnentada e par escrito, aceita pelo Presidente do Conseiho:

a) a descumprimenta, par duas vezes a cada semestre, do prazo fixado em
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regulamento para a redaçâo do acOrdâo;

b) a falta de comparecimento de qualquer membro do Conselho a trés
sessães consecutivas.

Art. 150 - 0 Governador do Estado designará, entre os membros efetivos, o
Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Contribuintes e de suas
Câmaras, para o perlodo de urn ano.

Parágrafo ünico - Quando a designacäo do Presidente recair em membro
de uma representaço, a Vice-Presidéncia sera exercida por Conseiheiro da
outra.

Art. 151 - 0 Conselho de Contribuintes é dividido em trés Cámaras,
assegurada a corn posiçâo paritária.

Parágrafo ünico - As Câmaras terâo igual competéncia, admitida a
especiahzaçao por matéria.

Art. 152 - Sempre que a necessidade do servico exigir, poderão ser criadas
novas Câmaras, a vista de representaçáo fundamentada do Presidente do
Conseiho ou do Diretor da Superintendéncia do Crédito Tributário - SOT -,
dirigida ao Secretário de Estado da Fazenda.

§ 10 - As Câmaras Suplemeritares serão instaladas por melo de resolução
do Secretário de Estado da Fazenda e convocação de membros suplentes,
podendo ser nomeados novos membros, na forma estabelecida nesta lei.

§ 20 - Os mandatos de membros nomeados para compor nova cãmara
terminarão juntamente corn os dos demais Conselheiros.

§ 31 - As camaras de que trata este artigo terão duracão timitada ao término
do mandato dos respectivos membros, prorrogável, se necessário.

Art. 153 - A Cãmara de Julgamento é composta de quatro membros, sendo
dois representantes dos contribuintes e dois representantes da Fazenda
Estadual.
§ 10 - Presidem a Primeira e Segunda Câmaras de Julgamento,

respectivamente, a Presidente e o Vice-Presidente do Conseiho.
§ 20 - A Terceira Câmara de Julgamento será presidida por Conseiheiro de

mesma representação do Presidente do Conseiho.
§ 3° - As Cârnaras decidem por acôrdão, salvo expressa disposição de

regulamento e sO funcionam quando ha presença da maioria de seus
membros.

§ 40 - 0 acOrdão será red igido pelo Conseiheiro Relator, salvo se vencido,
hipOtese em que a Presidente designará urn dos Conselheiros cujo voto tenha
sido vencedor, preferencialmente o Revisor, para faze-b.

Art. 154 - Nas sessöes de julgamento, o Presidente do Conselho ou de
cada Câmara tern, além do voto ordinário, a de qualidade, no caso de
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empate.
Art. 155 - 0 Conselho de Contribuintes organizarã seu Regimento lnterno,

que, homobogado pela Secretário de Estado da Fazenda, será publicado por
decreto do Poder Executivo.

Paragrafo Unico - 0 Regirnenta Interno disporá sabre a composicão, a
funcionamento e a competéncia das Cãmaras e do Conseiho Pbeno do
Conselho de Contribuintes.

Art. 156 - A assistência da Fazenda Pi:jblica, junta ao Conselho de
Contribuintes, será exercida por Procurador da Fazenda Estadual, na forma
em que dispuser a regulamento.

Art. 157 - Os membros do Conselho e as Procuradores da Fazenda
Estadual são rernunerados par sessão a que cornparecerem, na forma e nas
condiçöes estabelecidas par decreto do Fader Executivo, em atendimento a
necessidade dos serviços.

Parágrafo ünico - Haverá somente uma sessão de julgamenta par dia, em
cada Câmara, independentemente da quantidade de PTA incluldos em pauta,
em decorréncia da racionalizaçãa desta.

Art. 168 - Findo a praza de trinta dias da intimacão ao contribuinte ou
responsável, sem pagamento do débito nem apresentacãa de defesa, a
funcionário responsável, nos dez dias subseqüentes, é abrigado a
providenciar:

- certidâo do não-recolhimento do débito e da inexisténcia de defesa;
II - lavratura do termo de revelia e instrucão definitiva do PTA;
Ill - apresentacão dos autos a autoridade competente, para as fins de

direito.
Paragrafo ünica - A revelia importa reconhecimento do crédito tributário,

cabendo a autoridade competente:
a) exarar a despacho de aprovaçãa ou cancelamento do Al;
b) providenciar a encaminhamento do PTA para inscricãO em dIvida ativa.
Art. 222 - 0 crédito da Fazenda Püblica cujo pagamento nãa for realizada

no respectiva vencimento sujeita-se a cobranca administrativa, inclusive par
meio de instituição financeira, cantratada segundo as principias da Lei
Federal no 8.666, de 21 de junha de 1993, e da Lei n o 9.444, de 25 de
novembro de 1987, protesto e inscricãa em dIvida ativa, sem prejuizo das
med idas judiciais cabiveis.

Parágrafo Unica - Compete ao Secretária de Estada da Fazenda
regulamentar as formas de cobranca administrativa."

Art. 28 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 29 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário, especificarnente as arts.

132, 140, 169 e 170 da Lei n o 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e as arts.
10 a 29 da Lei no 7.164, de 19 de dezernbro de 1977.
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Sala das Corn issöes, 25 de novembro de 1999.
Márcto Cunha, Presidente - Rémolo Aloise, relator - Eduardo Hermeto -

Olinto Godinho - Mauro Lobo.
Parecer para o 10 Turno do Projeto de Lei N O 467/99

Comissão de Fiscalizaçäo Financeira e Orcamentária
Relatório

o projeto de lei em tela, do Deputado Ronaldo Canabrava, objetva criar a
Programa Especial de Incentivo a Arrecadaço e dá outras providéncias.

Publicada em 5/8/99, foi a proposiçâo distribulda a Cornissao de
Constituiçao e Justiça, que opiriou pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da matéria e apresentou-lhe a Substitutivo n o 1.

Cabe agora a esta Comissäo emitir seu parecer.
Fu nda mentaçao

A proposiçäo pretende incentivar o aumento da arrecadação tributária do
Estado, especialmerite do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS -, mediante a criaçâo de urn programa de incentivos que
permita a troca de notas ou cupons fiscais por bilhetes para premiaçäo dos
cansumidores portadores desses documentos fiscais, por intermédio da
Loteria do Estado de Minas Gerais.

E sabido que urn dos grandes problernas enfrentados pelo gestor püblico é
a sonegação fiscal. Muitas empresas deixam de recolher tributos utilizando-
se de vários artifIcios ilegais para tal. Urn deles é nâo emitir nota fiscal de
venda, quando nao solicitada pelo comprador. A legislaçäo tributária impãe a
obrigatoriedade de a comerciante emitir nota ou cuporn fiscal. Corn base
nessa ernissâo, o contribuinte calculará a montante do imposto devido e 0
recolherá aos cofres pCiblicos. Uma vez não emitida a nota ou o cupom fiscal,
o imposto nâo é recolhido.

Corn a aprovaçâo do projeto, espera-se urn aumento na arrecadaçâo, uma
vez que a populaçäo sera estimulada a trabalhar como aliada do Fisco,
exigindo a nota fiscal do comerciante, que se vera compelido a declarar 0
montante vendido.

Como custos do prograrna, ocorreréo as gastos corn a sua publicidade,
além do prêmio a ser financiado pelo Estado por meio da Loteria Mineira. 0
projeto estabelece que a Poder Executivo regulamentará a lei por meio de
decreto e que dará ampla divulgaçâo ao Programa nos velculos de
cornunicaçâo.
Ressaltamos que iniciativas dessa natureza já ocorreram no Estado. No
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ano de 1998, por exemplo, o Poder Executivo lancou a campanha Nota Fiscal
na Mao Vale Lazer, que garantia ao consumidor, mediante a troca de
documentos fiscais, a aquisicâo de ingressos para as jogos do campeonato
mineiro de futebol profissional, bern coma para outros eventos esportivos,
artisticos, culturais e educacionais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 467/99,

no 1 0 turno, na forma do Substitutivo no i, da Cornissão de Constituiçäo e
Justica.

Sala das Comissães, 25 de novembra de 1999.
Marcia Cunha, Presidente - Mauro Lobo, relator - Olinto Godinho - Eduardo

Hermeto.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 483/99

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a Projeto de Lei n° 483/99 altera a Lei
n o 9.380, de 18/12186, que dispöe sobre o Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG.

Publicado em 6/8/99, a projeto fal distribuldo as Comissöes de Constituição
e Justiça, de Administraçäo Piblica e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer.

Prelirninarmente, cabe a esta Comissào a exame da proposição quanta a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c a art.
102, III, do Regimenta Interna.

Fundamentação
0 Projeto de Lei n° 483/99 tern par objetiva alterar dispositivos da Lei n°

9.380, de 18/12186, que dispöe sabre a IPSEMG.
As alteraçöes incidem sabre os dispositivos que dizem respeito a pensãa

par made, que é urn dos beneficias pagos pela instituto aos dependentes de
segurado falecido.

A partir de 1998, cam a promuigaçâo da Constituição da Repiblica, fai
assegurado aos dependentes dos servidores pUblicos falecidos pagarnento
de pensäo no valor integral da rernuneracão ou dos proventas do servidor
falecido.

A Emenda a Constituição n° 20, a denominada Reforma da previdéncia,
manteve a obrigatoriedade do pagamento das pensoes conforrne registra a §
70 do art. 40 da Lei Major.

"Art. 40 - .............................
§ 70 - Lei disporá sobre concessãa do benefIcio de pensão par mode, que
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será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou do valor dos
proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu
falecimento, observado o disposto no § 30"

A Lei n o 9.380, entretanto, estabelece urn limite para o pagamento das
pensoes, que corresponde ao valor do major estipêndio de beneficio, o qual,
por sua vez, tern o rnesmo valor do rnaior estipêndio de contribuiçäo, isto é,
20 vezes o vencimento minimo estadual.

Apoiado no argurnento de que o custeio do beneficio nâo corresponde ao
dispêndio, o IPSEMG nâo vem cumprindo o que determina a Constituiçäo da
Repüblica, salvo quando compelido a faz6-Io por decisäo judicial.

E importante, contudo, ressaltar que a própria Constituiçäo, no "caput" do
art. 40, ao assegurar ao servidor pUblico regime de previdência de caráter
contributivo, determina a observância de critérios que preservem 0 equilIbrio
financeiro e atuarial do sistema.

A contribuiçào dos servidores para o IPSEMG, se mantida abaixo de
determinado valor, geraria deficit para o sisterna, pois estaria pagando urn
benefIcio sem a respectiva parte de custeio.

E justo, portanto, que se altere o estipêndio de contribuição, mas algurnas
alteraçoes do texto apresentado fazem-se necessárias. A primeira diz
respeito ao percentual de contribuiçâo do servidor que perceba remuneraçào
acima do limite de 20 vezes o vencimento minimo estadual.

Considerando-se que ate 40% do montante das contribuiçöes arrecadadas
dos segurados e das correspondentes cotas da entidade empregadora sào
destinados a assistência a saüde, somente Os restantes 60% correspondem
ao pagamento de beneficios.

Assirn, entendemos que a contribuiçao mensal do segurado incidente sobre
a parcela que exceder a limite de 20 vezes o vencimento mmnimo estadual
não pode ultrapassar a 4,8%.

Inserimos também no projeto autorizaçâo Para que o IPSEMG possa admitir
como segurados facultativos para fins de assisténcia a saüde as servidores
püblicos não incluldos compulsoriamente no rol dos segurados desse
Instituto.

Buscamos estabelecer ainda a possibilidade de que o IPSEMG admita
coma beneficiãrios de assistência a saUde parentes de seus segurados aléni
dos já mencionados na Lei no 9.380. Tais pessoas, med ante o pagamento de
determinados valores, poderiarn se beneficiar do sistema de assistência de
saüde do IPSEMG, que vern funcionando em todo o Estado.

A iniciativa da proposiçäo pelo Governador do Estado tern respaldo
constitucional.
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A proposiçâo não encontra óbices de natureza jurIdica, constitucional ou

legal a sua tramitação nesta Casa.
Conclusão

Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei n o 483/99 na forma do Substitutivo n o 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO NO 1
Altera a Lei no 9.380, de 18 de dezembro de 1986, que dispöe sobre o

lnstituto de Previdéncia dos Servidores do Estado de Minas Gerais - !PSEMG
- e dá outras providências.

Art. 1 0 - 0 "caput" do art. 20 e a art. 22 da Lei no 9.380, de 18 de dezembro
de 1986, passam a vigorar corn a seguinte redação:

"Art. 20 - 0 valor global da pensâo será igual ao estipêndio de beneficio do
segurado.

Art. 22 - Será concedido auxI!io-funeral ao dependente de segurado
falecido, ou ao representante da famIlia, no valor correspondente as
despesas realizadas, observado a limite equivalente ao estipêndio de
benefIcio."

Art. 20 - Os incisos I e II do art. 24 da Lei n o 9.380, de 18 de dezembro de
1986, passam a vigorar corn a seguinte redaçäo:

"Art. 24- ............................................................
I - contribuicâo previdenciária mensal do segurado correspondente a:
a) 8% (oito por cento) do respectivo estipêndio de contribuicão ate o lirnite

de vinte vezes o vencimento minimo estadual;
b) 4,8% (quatro vIrgula oito por cento) do respectivo estipendio de

contribuicäo, incidentes sobre a parcela que exceder a limite estabelecido na
alinea anterior.

II - contribuição previdencbária mensal da entidade empregadora
correspondente a 50% (cinquenta por cento) da contribuicão previdenciária e
da mensalidade do pecilio devidas pelo segurado a seu servico".

Art. 3° - Os § 2 1 e 31 do art. 25 da Lei no 9.380, de 18 de dezembro de
1986, passam a vigorar corn a seguinte redaçâo:

"Art. 25 - ...................................................
§ 21 - 0 estipendio de contribuicão não poderá ser inferior a urn vencimento

minima estadual.
§ 30 - No caso de acumulacão permitida, a estipendio de contribuicao será

calculado pela soma dos valores percebidos pelo segurado a tItulo de
praventas de aposentadoria, remuneração de cargo, emprego au funcão
püblica".
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Art. 4° - 0 IPSEMG fica autorizado a admitir servidores pUblicos estaduais

que náo se enquadrem na categoria de segurados compulsOrios como
contribuintes facultativos para fins de atendimento a sake.

§ 1 0 - 0 atendimento a saUde previsto no "caput" deste artigo será
assegurado mediante o recolhimento de contribuiçao mensal a ser efetuado,
por meio de came ou similar, diretamente ao IPSEMG.

§ 2° - 0 valor das contribuiçöes, assim como Os direitos e deveres dos
contribuintes facultativos, serão definidos em deliberação aprovada pelo
Orgäo de orientaçao superior do IPSEMG.

§ 3° - 0 valor das contribuicöes recoihidas na forma deste artigo ficam
vinculadas obrigatoriamente ao atendimento a saLade.

§ 40 - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor püblico municipal não
conveniado do IPSEMG.

Art. 5° - 0 IPSEMG fica autorizado a receber a inscriçâo, pelo segurado
compulsório, para fins de assistência a saüde, das seguintes pessoas, além
das mencionadas no § 6° do art. 7° da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de
1986:

- ascendentes;
II - filhos solteiros malores de 21 anos;
Ill -filhos adotivos e enteados malores de 21 anos, desde que solteiros;
IV - irmão solteiro maior de 18 anos e irma solteira maior de 21 anos que

vivam sob a dependência econômica do segurado.
Parágrafo ünico - 0 disposto nos § 1 1, 20 e 30 do art. 40 desta lei aplica-se

a assisténcia a sake das pessoas de que tratam os incisos I a IV do "caput"
deste artigo.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do més seguinte âque!e em
que se completarem 90 dias da data de sua publicação.

Art. 70 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente Paulo Piau, relator - Antonio JUlio - Bené

Guedes - Adelmo Carneiro Leao.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 504/99

Comissâo de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentária
Relatôrio

A proposição em análise, do Deputado Ermano Batista, tern por objetivo
autorizar o Poder Executivo a criar o Programa Especial de Amparo as
Bandas de MUsica do Estado de Minas Gerais.

A matéria fol encaminhada a Comissâo de Constituiçâo e Justica que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

1779
Posteriormente fol encaminhada a Comissäo de Educacâo, Cultura, Ciência

e Tecnologia, que opinou por sua aprovaçâo na forma proposta.
Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos

do art. 188, c/co art. 102, "c" do Regimento Interno.
Fundamentação

A proposiçâo em foco objetiva autorizar o Poder Executivo a criar, no
âmbito da Secretaria de Estado da Cultura, o Programa Especial de Amparo
as Bandas de MUsica do Estado de Minas Gerais.

A Constituição de 1988 deu relevante importância a cultura, tomando esse
termo no sentido abrangente da formacão educacional do povo, valorizando
expressôes criadoras e projeçOes do espirito humano materializadas em
suportes expressivos, como e o caso das bandas de mUsica, profundamente
arraigadas as nossas tradiçOes.

O princIplo da programacâo orçamentária está ligado ao piano de acão
governamental. E exigido pela Constituicâo, quando vincula os instrumentos
normativos orçamentários e os pianos e programas nacionais, regionais e
setoriais nela previstos (arts. 48, H e IV e 165, § 4 1). 0 art. 21 da proposição
atende na totalidade a tal comando, ao dispor que "o Poder Executivo deverá
promover entendimentos necessários corn os órgãos federals, estaduals,
municipais e particulares para a obtenção de recursos destinados a
manutencão da sede, aquisição de instrumentos, contratacão de maestros,
impressão e divulgação de partituras e demais melos necessários ao
desenvolvimento das referidas bandas".

Para concretizar a proposta e efetivar a ajuda, o projeto dá nova redaçäo ao
art. 1° da Lei n° 1.077, de 4 de marco de 1954, no qual estabelece, como
inIcio efetivo da ajuda, o valor de R$ 6.000,00 anuais, a ser repassado as
entidades que comprovarem as condicöes constantes nos incisos I a III do
mesmo artigo.

Mantido o art. 21 da lei mencionada, fica o Poder Executivo autorizado a
abrir crédito especial para fazer frente as despesas decorrentes do § 11,

devendo incluir a verba no orçamento vindouro e subseqüente.
Quanto aos atos de controle externo, serão exercidos de acordo corn a

legislaçâo em vigor.
Conclusão

A vista do exposto, opinamos pela aprovacäo do Projeto de Lei n° 504/99,
no 1° turno, na forma proposta.

Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente e relator - Mauro Lobo - Olinto Godinho

Eduardo Hermeto.
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entre a atuação legislativa e a executiva, porquanto nada vaieriam as
disposiçaes normativas se näo houvesse como efetivá-Ias no piano da
realidade prática, assim como seria inconcebivel a atuaço administrativa que
não encontrasse respaido numa norma legal previamente editada, pois que,
em tai hipatese, se instalaria a arbitrariedade.

Corn base nessas consideraçoes, e retomando a análise do projeto em teia,
e fácil constatar que as disposiçöes nele contidas não apresentam as
caracteristicas prOpnas da norma legal, sobretudo as notas de abstraçao e de
novidade, entendida esta Ultima como a criação de direito novo a ser
introduzido no ordenamento juridico. Corn efeito, tudo quanto se contém no
projeto já se insere no âmbito de atuaço do Poder Executivo, porquanto a
instituição de programas de cunho social, a marieira do disposto na
proposiçâo, é atividade tipica de tal Poder, pois esses programas constituem
iniciativas que contemplam açöes concretas voitadas para o interesse pUblico.
De fato, é dever do Poder Executivo, mais precisamente do Executivo
Municipal - tendo em vista o prevalente interesse local -, a boa administraçäo
das praças pCiblicas, de modo a transformá-las em espaços püblicos que
ofereçam a populaçâo segurança, conforto e lazer.

Quanto aos dispositivos do projeto que prevêem a atuacão conjunta do
poder püblico e da iniciativa privada, niediante a cessão, para publicidade, de
espaços da praca para o uso de entidade particular em troca de
melhoramentos a conta desta 61tima, é de dizer que isso não constitul
nenhurna novidade, porquanto ja e dado ao Executivo a cessäo de espacos
püblicos a iniciativa privada para exploração publicitária, mediante uma
contrapartida especIfica, sendo necessário, para a celebração do contrato,
prévio procedimento licitatôrio.

Assim, entendemos que a matéria objeto da proposiçao refoge ao ãmbito de
atuaçâo legislativa, pois se insere na alçada do Poder Executivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 611/99.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Eduardo Daladier, relator - Paulo Piau - Bené

Guedes - Antãnio Ji:jiio - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 634/99

Corn issão de Constituicao e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado Alencar da Silveira JUnior, o projeto de lei em
epIgrafe disciplina o uso e a exploraçâo de máquinas de Video Loteria Off-line
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lnterativa, corn premiação pré-fixada, sortelos e apostas instantâneas corn
pagamento em espécie e dá outras providéncias.

Publicada no "Diário do Legisiativo" em 28/10/99, a proposição fol
distribulda a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentacão
O projeto em análise tern por objetivo disciplinar o uso e a exploração de

máquinas de Video Loteria Off-line Interativa. A exploração dar-se-ia por meio
de terminais eletrOniccs instalados em bares, lanchonetes, restaurantes e
casas lotéricas, cabendo a Loteria do Estado de Minas Gerais a fiscalização e
autorização de funcionamento desses terminais.

Cumpre consignar que tal matéria refoge ao âmbito de competência
legislativa dos Estados rnembros, visto que a Constituicão da RepUblica
defere a União a competéncia privativa para legislar sobre sorteios, a teor do
disposto no inciso XX do art. 22.

No caso dos jogos lotéricos, o seu disciplinamento se dá pelo Decreto-Lei
n° 594, de 27/5/69, instrumento normativo de observância obrigatôria por
todos os Estados membros. A estes e dado, por concessão do Governo da
União, tão-somente planejar, coordenar, executar e controlar o jogo lotérico
para a sua exploracão, mas Ihes é defeso a edicão de normas legais
disciplinadoras da matéria, a semelhança do disposto no projeto em tela, que
chega a criar uma modalidade nova de jogo. A propOsito, cumpre dizer que a
Lei das Contravençöes Penais (Decreto-Lei n° 3.688, de 3/10/41)tipifica como
contravenção penal, em seu art. 50, estabelecer ou explorar jogo de azar em
lugar pUblico ou acessIvel ao pUblico, mediante o pagamento de entrada ou
sem ele. Esse diploma normativo considera jogo de azar todo aquele em que
o ganho e a perda dependem exciusiva ou principalmente da sorte.
Obviamente que não se subsumem na hipótese normativa em questão os
jogos que são autorizados por lei nacional, vale dizer, norma legal que tenha
como campo de incidência todo o territário brasileiro, portanto lei emanada da
União.

Conclusão
Em face do exposto, concluImos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade

e ilegalidade do Projeto de Lei no 634/99.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Bené Guedes

- Paulo Piau - AntOnio JUlio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 635/99

Comissão de Constituicão e Justica
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Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira JUnior, o projeto de lei em
epigrafe disciplina o uso e a exploraçäo de máquinas caca-nIqueis e dá
outras providéncias.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 28/10/99, a proposicão foi
distribuida a esta Comissäo, para receber parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionandade e legakdade, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçâo
o projeto em anãlise tern por escopo editar normas disciplinadoras do uso e

da exploraçâo de máquinas caça-nIqueis no Estado.
Nos termos da proposição, essas máquinas seriam instaladas em bares,

lanchonetes, restaurantes e casas lotéricas, cabendo a Loteria do Estado de
Minas Gerais a emissão de selo de autorização para a exploraçao da
máquina pelo periodo de urn ano.

o controle e a fiscalizaçâo das máquinas caca-nIqueis ficariam a cargo das
Secretarias de Estado da Fazenda e da Segurança PUblica.

A Constituiçäo Federal estabelece em seu art. 22, inciso XX, a competéncia
privativa da Uniâo para legislar sobre sorteios. Em face desse dispositivo da
Lei Maior, e inequlvoca a inconstitucionalidade da proposiçâo em exame,
porquanto nao e dado aos Estados membros o disciplinamento legal da
matéria nela contida.

Cumpre consignar que a Lei das Contravençães Penais (Decreto-Lei n°
3.688, de 3/10/41) tipifica como contravençâo penal, em seu art. 50,
estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar pUblico ou acessivel ao
pUblico, mediante o pagamento de entrada Cu sem ele. Tat diploma normativo
considera jogo de azar aquele em que o ganho e a perda dependem
exclusiva ou principalmente da sorte. Assim, a exploraçao de quaisquer
modalidades de jogos de azar sem a devida autorizaçao legal caracteriza
contravençäo penal. Frise-se, uma vez mais, que tat autorizaçäo leg islativa ha
de provir da Uniäo, por ser eta a ente federativo dotado de competéncia
constitucional para legislar sobre a matéria. Cumpre dizer ainda que a
Secretaria da Receita Federal expediu a lnstruçäo Normativa n o 126, de
26/10/99, dispondo sobre a apreensão de mâquinas eletrônicas programadas
para a exploração de jogos de azar, importadas do exterior.

Conclusâo
Em face do exposto, 	 concluimos pela antijuridicidade, 	 pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 635/99.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
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Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Bené Guedes

- Paulo Piau - Antonio JUlio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 640/99

Comissão de Constituicão e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado João Leite, a proposicão em epigrafe dispöe sobre
a concessão de incentivos fiscais a projetos esportivos no Estado.

Publicado em 18/10/99, foi o projeto distribuido a esta Comissão, para
exame quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
A proposta em análise pretende incentivar as projetos esportivos no Estado,

mediarite a concessäo de incentivo fiscal, nos mesmos moldes estabelecidos
para a area da cultura, em decorréncia das disposiçöes constantes na Lei no
12.733, de 30/1 2/97.

Nos termos da proposicäo, o contribuinte do ICMS que apoiar
financeiramente projeto esportivo poderá deduzir as despesas ate 0 limite de
3% do valor do imposto devido.

Para tanto, o projeto define as modalidades esportivas a serem
contempladas corn o benefIcio, o montante dos recursos a serem aplicados
em cada segmento, como também o limite do imposto a ser disponibitizado
pelo Estado para os fins previstos.

A iniciativa parlamentar está em plena consonância corn as disposiçöes de
ordem constitucional que versam sobre a matéria.

O art. 217 da Carta da RepUblica coloca como dever do Estado o fomento
as práticas desportivas formats e nào formais, prevendo mesmo a
possibilidade da destinação de recursos pUblicos para a promocão do
desporto educacional e, em casos especIficos, para o desporto de alto
rendimento.

Por outro lado, a Carta mineira prevê a concessão de incentivos fiscais pelo
Estado, como forma de implementar politicas de desenvolvimento dos mais
diversos segmentos econôm icos, cultu rais, esportivos, exatamente como
ocorre corn a proposicão em tela.

A matéria deve ser apreciada por esta Casa Legislativa uma vez que se
insere entre as que têm repercussão no sistema tributário estadual, já que
corifere ao contribuinte a prerrogativa de valer-se de parcela dos recursos
que viriam a ser carreados aos cofres pUblicos, a tItulo de ICMS, para a
implernentaçao de projetos.

Par Ultimo, cabe salientar que näo vislumbramos vIcio no que diz respeito 6
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deflagração do processo legislativo por iniciativa parlamentar.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 640/99.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Paulo Piau, relator - Bené Guedes - Adelmo

Carneiro Leão - Antonio Julio.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 646/99

Comissão de Constituiçao e Justica
Relatório

De autoria do Deputado Eduardo Brandão, o projeto de lei em epigrafe
torna obrigatoria a fixaçâo, em hospitais e cilnicas, de cartaz corn informação
sobre os procedimentos a serem adotados em caso de Obito de pacientes.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 30/10/99, o projeto foi distribuido a
esta Comissáo para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionaldade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentaçäo
A proposição em exame tern por objetivo tornar obrigatória a fixacão, nas

portarias de hospitais e clInicas, em local visivel, de cartaz contendo
informaçao sobre os procedimentos a serem adotados pelos familiares ou
responsáveis em caso de Obito de pacientes.

Consoante dispOe o projeto, os cartazes devem trazer inforrnaçOes
detalhadas sobre a liberação do corpo, o serviço gratuito disponIvel para o
sepultamento, o traslado e o recebimento do Seguro ObrigatOrio de Danos
Pessoais Causados por Velculos Automotores de Via Terrestre - DPVAT.

Sob a perspectiva ju rid ico-constitucional, não existem Obices que
inviabilizem a proposição, visto que esta encontra guarida no disposto no art.
25 da Constituiçao da Repüblica, cujos termos SO os seguintes:

"Art. 25 - Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituiçoes e leis
que adotarem, observados os principios desta Constituiçâo.

§ 10 - São reservados aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição".

De fato, a proposição está a tratar de matéria relativamente a qual inexiste,
por parte do constituinte federal, qualquer vedacao de seu disciplinamento
juridico pelos Estados membros, bern corno não ha infringéncia a nenhum
principio consignado na Lei Maior, razão pela qual é inequlvoca a
competência desta Casa Legislativa.

Outrossim, cumpre dizer que não ha, no caso, regra instituidora de reserva
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de iniciativa a qualquer dos Poderes do Estado, sendo, pois, licito a
Assembléia Legislativa deflagrar o processo de producão normativa
pertinente a matéria em exame.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 646/99.
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Bené Guedes, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Paulo Piau - AntOnio Julio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 648/99

Cornissão de ConstituicOo e Justiça
RelatOrio

0 projeto de lei em teia, do Deputado João Pinto Ribeiro, tem como objetivo
obrigar as empresas de telecomunicaçOes a discriminar nas contas mensais
todas as ligacOes efetuadas bern como a prestar os devidos esclarecimentos
acerca dos impulsos excedentes cobrados.

Publicado em 30/10/99, fol o projeto distribuldo 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 Regimento
Interno.

Fundamentaçâo
A proposicao em estudo sintetiza todo o sentirnento da classe consumidora,

que se mostra indignada diante dos flagrantes abusos cometidos pelas
empresas que exploram os servicos de telefonia no Pals. ReclamaçOes
chegam diuturnamente aos Orgãos de defesa do consurnidor, que, muitas
vezes, não tern sequer condicOes técnicas de aferir sua procedência, dado 0
monopOlio exercido pelas cornpanhias, especialmente no que diz respeito a
contagem de irnpulsos.

Recentemente, o PR000N da Assembléia, juntarnente corn outras
entidades civis, detectou urna série de irregularidades na cobranca dos
chamados impulsos excedentes. A major delas era referente ao serviço
Disque-Amizade, cobrado na forma de impulsos excedentes, sem urn mInimo
de informacão prestada a seu respeito. 0 Poder Judiciário, então, proibiu 0
referido servico, cornprovada a sua flagrante irregularidade.

Entretanto, apesar da pertinência do projeto subscrito pelo Deputado João
Pinto Ribeiro, não compete ao Estado legislar sobre telecomunicacOes. Tal
matéria e da alcada exclusiva da União (art. 22 da Constituição Federal), a
qual, no exercicio dessa atribuiçáo constitucional, editou as normas aplicáveis
a espécie. A Lei Federal n o 9.472, de 16/7/97, denorninada Lei Gera] das
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Telecom unicaçoes, regulamentou a telefonia fixa, também chamada de
telefonia ptiblica. Já a Lei Federal no 9.295, de 19/7/96, disciplinou a telefonia
móvel celular.

A norma pertinente a telefonia mOvel celular ja foi regulamentada pelo
Decreto no 2.056, de 4/11/96, enquanto a Lei Gera[ das Telecom unicaçães
nào foi regulamentada completamente. No que tange a discriminação nas
contas, conforme cogitado no projeto em apreço, essa questào já foi
devidarnente resolvida no que se refere a teefonia celular, basta que o
consumidor faça requerirnento corn esse objetivo. Em relaçao a telefonia fixa,
em razäo da falta de condicoes técnicas, como a digitalizaçao, o problema
ainda não foi solucionado.

Enfim, em que pese ao mérito do projeto, não cabe ao Estado disciplinar a
matéria.

Conclusão
Pelas	 razöes 	 aduzidas, 	 conclulmos 	 pela	 antijuridicidade,

inconsttucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n o 648/99.
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Antonio Julio, relator - Bené Guedes - Paulo

Piau - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 665/99

Comissäo de Constituiçäo e Justiça
RelatOrio

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n o 665/99, que foi
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n o 94/99, autoriza o Poder
Executivo a extinguir a Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliários Minas
Gerais S.A - DIMNAS.

A matéria fol publicada no "Minas Gerais" de 12/11/99 e distribulda as
ComissOes de Constituição e Justica, de Administraçao PUblica 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 proposiçäo. Para tanto, estamos juntando ao processo o OfIcio
GER-342199, de 18/11/99, da Distribuidora de TItulos e Valores Mobiliários
Minas Gerais S.A - DIMINAS, o qua[ encaminha xerocópias da escritura
püblica de constituição da DIMINAS, certidâo da mencionada escritura, a
Circular no 1.897, do Banco Central do Brasil, e o Parecer n o 10.321, da
Procuradoria- Geral do Estado.

Fu ndarnentaçao
0 projeto em exame autoriza o Poder Executivo a extinguir a Distribuidora
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de Titulos e Valores Mobiliários Minas Gerais S.A. - DIMINAS - em
conformidade corn o disposto nos arts. 206 a 208 e 210 a 218 da Lei Federal
no 6.404, de 15/12176, a qual regula as sociedades por açães, e corn o
disposto no estatuto social da entidade.

Integrante da administracâo indireta do Estado e componente do sistema
estadual definanças, nos termos do art. 4°, III, "a", da Lei no 12.984, de 1988,
e, portanto, equiparada a uma instituição financeira, a DIMINAS foi constituida
em 8111/65, tendo P01 finalidade realizar o comércio de titulos e valores
mobiliários, bern como executar as atividades correlatas e participar do capital
social de outras empresas, conforme a escritura püblica de constituiçâo,
lavrada no Livro no 545-A, as fis. 63v a 69v, do Cartário do Segundo OfIcio de
Notas, e arquivada na Junta Comercial do Estado, sob o no 168.494, em
2/12165.

Em virtude de decisâo da Diretoria do Banco do Brasil, em reunião de
15/2/91, aquela instituicâo baixou a Circular no 1.897, de 15/2/91,
suspendendo a autorização para a funcionamerito par prazo indeterminado da
DIMINAS, decisâo esta que ainda está em plena vigência.

Corn base na Lei no 12.422, de 27/12196, a Estado celebrou corn a Uniâo,
em 18/2198, a Contrato no 4/98/STN/COAFI, no qual pactuava confissâo,
prornessa de assunçâo, consolidacäo e refinanciamento de dIvidas entre a
Uniâo e a Estada, corn a interveniência do BEMGE e do Banco do Brasil.

Nesse contrata, ficou estabelecido, consoante a cláusula 20 a, que a Estado
nào pode emitir novas titulos püblicos no mercado interna, exceto nos casos
previstas no art. 33 do Ato das Disposiçöes Constitucionais Transitórias, bern
como atribuir a suas instituiçOes financeiras a adrninistracão de titulos
estaduais e municipais junta a centrais de custódia de tItulos e valores
mobiliários, enquanta sua divida financeira for superior a sua receita liquida
real.

Tendo em vista esse pacto, a Executivo solicita autorização para extinguir a
D?MINAS ante a desaparecimento do objetivo da sociedade.

A autarização legislativa, no caso, é condiçao indispensável para a
consecucäo da dissolução da entidade, em face dos arts. 238, "caput", e 14,
II, da Constituicão Estadual. Ademais, a rnedida atende ao principio da
razoabilidade nos termos do § 1 0 do art. 13 do mencionado Diploma, em
razâo do contrato celebrado pelo Estado corn a União e do ato do Banco
Central que suspendeu, por tempo indeterminado, as atividades da DIMINAS.

Corn o intuito de aprimarar a proposiçâo, apresentamos, na conclusão, a
Emenda no 1.

Conclusâo
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Em face do exposto, concluirnos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n o 665/99 corn a Emenda no 1, a seguir
apresentada.

EMENDA N O 1
Substitua-se, no parágrafo Unico do art. 10, a expressão "Lei de no 6.404,"

por "Lei Federal no 6.404".
Sala das Comissöes, 25 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - AntOnio JUlio, relator - Paulo Piau - Bené

Guedes - Adelmo Carneiro Leâo.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI No 678/99

Comissão de Constituicäo e Justica
Relatôrio

De autoria do Governador do Estado, a proposiçâo em epIgrafe,
encaminhada a esta Casa por meio da Mensagern no 63/99, dispOe sobre a
organização da Auditoria-Geral do Estado - AGE - e dá outras providências.

Publicado em 18/11/99, foi o projeto distribuido preliminarmente a esta
Comissâo 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.

Fundamentação
A Lei Delegada no 6, de 1985, em seu art. 39, alterou a denominacão da

Auditoria-Geral do Estado, unidade integrante da estrutura da Secretaria da
Fazenda, para Superintendéncia de Auditoria, lnspeçao e Controle. 0 mesmo
diploma, concomitantemente, criou, no "caput" do art. 40, nova Auditoria-
Geral do Estado, diretamente subordinada ao Governador, corn a finalidade
de exercer a auditoria de gestão da açâo governamental, bern como, no art.
41, o cargo em comissão, de recrutamento amplo, de Auditor-Geral do
Estado.

Foi editada, recentemente, a Lei n o 13.269, de 1999, que fixou a
remuneração do mencionado cargo.

0 projeto de lei em exame, por sua vez, pretende dispor sabre a
organização da Auditoria-Geral do Estado e dar outras providências.

A matéria e de competéncia do Estado, por forca do disposto no § 10 do art.
25 da Constituiçäo Federal, c/c a art. 10, II, da Carta mineira, que estatui que
compete ao Estado organizar seu governo e sua administração.

A Constituiçao Estadual estabelece, outrossim, que cabe a Assembléia
Legislativa, corn a sançâo do Governador, dispor sobre a organizaçao do
Ministério PUblico, da Advocacia do Estado, da Defensoria PUblica, do
Tribunal de Contas, da PolIcia Militar, da Policia Civil e dos dernais Orgãos da

1791
administracão pUblica (art. 61, XII).

Quanto a inauguracão do processo legislativo, trata-se de rnatéria de
iniciativa privativa do Governador, nos termos do art. 66, III, "e", da
Constituicâo do Estado.

Nos termos do dispositivo regimental mencionado anteriorrnente, a atuacão
desta Comissâo se restringe a apreciacão da matéria quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabendo a comissão seguinte
avaliar o rnérito da proposta contida no projeto.

Conforme nossa análise, o projeto de lei sob comento näo encontra Obice
de natureza ju rid ico-constitucional a sua tramitacâo nesta Casa.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei no 678/99.
Sala das ComissOes, 25 de novembro de 1999.
Ermano Batista, Presidente - Adelmo Carneiro Leâo, relator - Paulo Piau -

Bené Guedes - AntOnio JUlio.
PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 418/99

Comissão de Administracâo PUblica
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justica, a projeto de lei ern epIgrafe
altera a piano de carreira dos servidores efetivos do Poder Judiciário e dá
outras providências.

Publicado no "Diana do Legisiativo" de 2/7/99, a prajeto fol distnibuIdo as
corn issöes corn petentes para receber parecer.

A proposicâa foi aprovada, no 10 turno, corn as Emendas n
o
s 3, 11, 17, 18,

19 e as Subemendas no 1 as Ernendas n
o
s 6 e 7.

Vern agora a matéria a esta Comissäo para receber parecer para o 2 1 turno.
Segue em anexo a redacâo do vencido, que e parte deste parecer.

Fundamentaçao
A proposiçâo tem par escopo alterar a piano de carreira dos servidores

integrantes dos Quadros Especificos de Provimenta Efetivo do Pessoal do
PoderJudiciário, consubstanciado nas Leis n

o
s 10.593, de 1992, e 11.617, de

1994.
Entre as alteracOes propostas, destaca-se, primordialmente, a substituiçâo

dos atuais Quadros Especificos de Provimento Efetivo da Secretaria do
Tribunal de Justiça, da Secretaria do Tribunal de Alçada, da Secretaria do
Tribunal de Justica Militar e do Quadra de Servidores da Justica de Prirneira
lnstãncia, pelos quadros especificados nos Anexos I a IV, corn a nova
redaçao dada pela Ernenda no 17 aprovada no 10 turno. De acordo corn as
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novos quadros, haverá uma expansäo das carreiras, aurnentando-se o
nmero de classes subsequentes, bern como a grau de dificuldade para a
ascensâo na carreira, de forma que o desenvolvimento intelectual e
profissional do servidor possa ser reconhecido, o que certamente resultará na
eficácia e melhoria dos servicos por ele prestados a instituiçào.

Ressalte-se ainda a avaliação de desempenho corno requisito básico para 0
instituto da progressão.

Também se propOe a incorporação das gratificaçaes GAF, GE e GIAF e a
extincào, corn a vacäncia, dos cargos de Agente Judiciário, cujas funçoes
vêm sendo terceirizadas, e dos cargos das classes iniclais das carreiras de
Oficial Judiciário D, Oficial de Apoio Judicial D, Técnico Judiciário C e Técnico
de Apoio Judicial C, quando ocorrer a promoçâo vertical de seus ocuparites.

Outro aspecto relevante é a transforrnaçâo dos cargos de Técnico de Apoio
Judicial I a IV, em Oficial de Apoio Judicial, classe B, a medida que ocorrerem
a vacância e o provimento por meio de promoção vertical, adequando-se,
assim, o dispositivo que previa a promocão do Oficial de Apoio Judicial ao
cargo de Técnico de Apoio Judicial.

Finalrnente, e ressaltando-se o exame aprofundado das comissöes
competentes, cabe-nos, nesta fase, ratificar o nosso posicionamento anterior
para reconhecer a relevância e oportunidade da matéria, juntamente corn as
emendas aprovadas, as quais contribuIram para o aprimoramento da
proposiço sern contudo descaracterizar o texto original.

Conclusão
Conclulmos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n o 418/99 na forma do

vencido em 10 turno.
Sala das ComissSes, 25 de novembro de 1999.
Antonio JCilio, Presidente - Doutor Viana, relator - Arlen Santiago - Chico

Rafael.
PROJETO DE LEI N o 418/99

Redaçâo do Vencido no 10 Turno
Altera o Plano de Carreira dos Servidores Efetivos do Poder Judiciário e dá

outras providências.
0 Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e

eu, em seu name, sanciono a seguinte lei:
Art. 10 Os arts. 10, 20, 40, 80, 90 e 14 da Lei n o 11.617, de 4 de outubro de

1994, passam a vigorar corn a seguinte redaçäo:
"Art. 10 - Os Quadros Especificos de Provimento Efetivo do Pessoal do

Poder Judiciário SãO Os constantes nos Anexos I a VIII desta lei, corn a
cornposição numérica neles indicada.
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Parágrafo (mica - 0 Anexo IX contérn a correlacão entre as padrOes dos

cargos da sistemática anterior e as resultantes desta lei.
Art. 21 - Serão providos por concurso pUblico de provas ou de provas e

titulos os cargos de Oficial Judiciário D, Oficial de Apoio Judicial D e Técnico
Judiciário C, integrantes dos Anexos I a IV, e Técnico de Apoio Judicial C,
integrante do Anexo III desta lei.

§ 1 0 - As classes subseqüentes nas carreiras dos cargos, constantes dos
Anexos I a VIII desta lei, serào preenchidas mediante prornocOes vertical e
por rnerecirnento, nos termas da resolução.

§ 21 - 0 nCimero de cargos excedentes das classes iniciais será extinto
quando ocorrer a prornocão vertical de seus ocupantes, observada a
distribuicão prevista nos anexos de I a VIII desta lei.

§ 30 - Após a extinção prevista no paragrafo anterior, a promocão vertical
dependerá da ocorrência de novas vagas.

Art. 40 - 0 art. 70 da Lei no 10.593, de 7 de janeiro de 1992, modificado pela
Lei no 11.617, de 4 de outubro de 1994, passa a vigorar corn a seguinte
redação:

'Art. 7 0 - 0 desenvolvimento na carreira do servidor efetivo, em exercicio do
cargo, far-se-6 por progressão e prornocOes horizontal, vertical e por
rnerecimento, curnpridas as exigências legais e aquelas estabelecidas em
resoluçâo do Tribunal de Justiça.

Parágrafo (mica - Aplica-se aos atuais acupantes dos cargos de Técnica de
Apoio Judicial I a IV a desenvolvimento previsto no 'caput' deste artigo.'

Art. 80 - A promocão vertical do servidor efetivo, ern exercIcio do cargo, na
carreira de Oficial de Apaio Judicial, dar-se-á apOs afericão de capacidade,
nos termos de regulamenta e nos seguintes casos:

- de servidor posicionada a partir do padrãa PJ-38, da classe D, para a
padrào inicial da classe subseqüente;

II - de servidor posicionado a partir do padrão PJ-52, da classe C, para a
padrão inicial da classe subsequente.

Art. 9° - A promoção horizontal dos atuais ocupantes do cargo de Técnico
de Apoio Judicial, em exercicio do cargo, dar-se-á nos termos de resolucão
do Tribunal de Justiça.

Art. 14 - Os cargos constantes nos Anexos V a VIII desta lei, criados em
decorrência do disposta no § 30 do art. 7 0 da Lei no 10.254, de 20 de julho de
1990, no art. 60 da Lei no 11.333, que instituiu o Quadra Suplementar, de 17
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de dezembro de 1993, e no § 20 do art. 23 da Resolução n° 198, do Tribunal
de Justica, de 5 de marco de 1991, serão extintos corn a vacância,
gradativamente, a partir da classe inicial, e a eles, em nenhuma hipôtese, dar-
se-ão substitutos, nos terrnos de resolucäo do Tribunal.".

Art. 20 - Ficam transformados corn a vacância:
- Os cargos de Técnico de Apolo Judicial I a IV, constantes do Anexo IV

desta lei, em Oficial de Apoio Judicial, classe B, corn jornada diana de
trabalho de, no minirno, oito horas.

- os cargos de Técnico Judiciánio, da especialidade de Oficial de Justica
Avaliador Ill e IV, constantes no Anexo IV desta lei, em Oficial Judiciário da
mesma especialidade.

Art. 31 - Ficam extintos, corn a vacância, Os cargos de Agente Judiciário,
sendo assegurada aos atuais ocupantes que cumprirem as exigéncias legais
a prornocäo vertical as classes subsequentes, constantes nos Anexos I a IV.

Parágrafo ünico - A extincâo de cargos prevista no "caput" deste artigo
ocorrerá, gradativamente, a partir da classe inicial, e a eles, em nenhurna
hipátese, dar-se-ão su bstitutos.

Art. 41 - Fica extinto urn cargo de Oficial Judiciário A, cOdigo TJMA-SG, do
Quadro Especifico de Provimento Efetivo da Auditoria da Justiça Militar.

Art. 5 1 - A tabela de vencimentos dos servidores ativos e inativos dos
Quadros de Pessoal do Poder Judiciário do Estado é composta dos padröes
escalonados verticalmente segundo os Indices constantes no Anexo X desta
lei, assegurado aos aposentados no final de carreira da respectiva classe, o
padrâo final correspondente a nova sistemâtica, aplicando-se a
proporcionafidade aos demais inativos.

§ 1 1 - No valor estabelecido na alinea "b" do Anexo X desta lei, estão
incluldos os reajustes quadrimestrais e antecipacoes bimestrais concedidos
aos servidores do Poder Judiciánio e a diferença de vencimento resultante de
residuos salaniais do piano de carreiras decorrentes do disposto nas Leis n°s
11.115, de 16 dejunhode 1993, e 11.333, de 17dedezembrode 1993.

§ 21 - Corn a fixaçâo dos valores dos padrães de vencimento referidos neste
artigo, ficam incorporadas, consoante o disposto na Lei n° 12.993, de 30 de
julho de 1998, as seguintes vantagens:

- Gratificaçâo de Atividade Judiciária, prevista no art. 11 da Lei n° 9.730,
de 5 de dezembro de 1988;

II - Gratificação Especial, criada pelo art. 2 1 da Lei no 9.403, de 11 de rnaio
de 1987, corn redacäo dada pelo art. 14 da Lei n o 10.593, de 7 de janeiro de
1992, e pelo art. 19 da Lei n o 11.617, de 4 de outubro de 1994;

Ill - Gratificacâo de Incentivo ao Aperfeiçoamento Funcional, criada pela Lei
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n o 10.593, de 7 de janeiro de 1992, ficando assegurado ao servidor o
posicionarnento correspondente a vantagern por ele obtida na carreira, na
classe em que for posicionado, quando da apiicação desta lei;

§ 31 - Para fins de aplicaçâo do inciso Ill do § 2 0 deste artigo, fica
assegurado aos servidores efetivos que já tenharn iniciado novo periodo
aquisitivo o recebimento da Gratificacão de lncentivo ao Aperfeicoarnento
Funcional - GIAF - e o correspondente posicionarnento na carreira, quando
forem cumpridos Os requisitos legais, sern prejuizo do recebimento da GIAF e
do posicionamento anteriormente adquiridos e nâo concedidos.

Art. 61 - Em decorrência do disposto no inciso I do art. 5° desta lei, flca
ressalvada ao servidor militar a disposicao na Justiça Militar a gratificação
prevista no art. 10 da Lei n° 9.749, de 22 de dezembro de 1988.

Art. 7° - Fica assegurado ao senvidor lotado em comarca elevada de
entrância, em virtude de lei, o posicionamento correspondente a nova
classificação, bern como fica mantido o posicionamento adquirido pelo
servidor de comarca nebaixada de entrância.

Art. 8° - Os servidores da Justiça de Primeira lnstância gozarâo,
obnigatoniarnente, por ano, vinte e cinco dias Uteis de fénias, observada a
escala que for organizada de acondo corn a conveniência do servico, não
sendo permitida a acumulação de fénias.

Art. 90 - As despesas necessánias a execucâo desta lei correrâo por conta
dos créditos orçarnentários consignados ao Poden Judiciánio do Estado.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao, observadas as
datas de vigéncia neia indicadas.

Art. 11 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
* - Os quadros dos Anexos foram publicados na edicão do "Diánio do

Legislativo de 30.11.1999.
PARECER PAPA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 517/99

(Nova Redação, nos Termos do art. 138, § 1 0 , do Regimento Interno)
Cornissão de Fiscalizacâo Financeira e Orçamentánia

RelatOnio
0 projeto de lei em tela, do Deputado Paulo Piau, tern corno objetivo isentar

do pagamento do Imposto sobre a Propniedade de Veiculos Automotones -
IPVA - Os propnietánios dos veiculos novos movidos exclusivarnente a álcool e
dã outras providências.

No 1° turno, a proposiçâo foi aprovada na forma proposta.
Vern agora a maténia a esta Comissâo, a firn de ser exarninada no 2 0 turno.

Fundarnentação
A proposiçao em analise visa isentar o propnietário de veiculo automotor
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novo, movido a álcool, adquirido no periodo compreendido entre a data de
vigência da lei originada do projeto em estudo e a dia 31/12/2000, do
pagamento do Imposto sabre a Propriedade de Veiculos Automotores - IPVA
-, nos exercicios de 1999 a 2001.

Atualmente, a Lei n o 12.735, de 31/12197, concede urn desconto de 30%
para as veiculos movidos a álcool, corn base na aliquota do tributo cobrada
dos veiculos movidos a gasolina.

A Lei n° 13.189, de 2211/99, que estima as receitas e fixa as despesas do
Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do Orcarnento de
Investimento das Ernpresas Controladas pelo Estado para o exercicio de
1999, prevê urna arrecadação do IPVA de R$ 401.200.000,00. Segundo
dados da Diretoria de Inforrnaçoes Econôrnico-Fiscais da Secretaria de
Estado da Fazenda, desse montante, cerca de R$ 34.000.000,00
correspondem a previsão de arrecadaçao referente aos veiculos a álcool,
significando 8,66% da receita total prevista corn IPVA.

Ressaltamos que neste ano tern-se verificado urn crescimento das vendas
de automOveis a álcool no Brasil, principalmente em virtude das alteraçoes no
preço do petróleo no mercado internacional, corn a conseqüente reflexo no
preço da gasolina. Segundo informaçoes da Autolatina, par exemplo,
produtora dos velculos Ford e Volkswagen, existe uma previsâo de que ate
dezembro deste ano as velculos a álcool correspondam a 32% do total
fabricado.

Do ponta de vista financeiro-orcamentario, a projeto acarretará perda de
receita praverijente do IPVA. Não obstante, a ganho social do projeto é
indiscutivel, uma vez que criar-se-ão condiçoes para que a produçao de
veiculos a álcool cresça nos prOximos anos, corn a conseqüente geração de
centenas de novas vagas de trabalho, direta e indiretamente, na indistria da
cana-de-açücar e do álcool.

Durante a fase de discussão, foi apresentada ao projeto de emenda do
Deputado Paulo Piau, que recebeu a nUmero 1, a qual acatamos e
transcrevemos ao final.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 517/99

no 21 turno, corn a Emenda n° 1, a seguir transcrita.
EMENDA NO 1

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Fica criada a Comissão de Acompanhamento e Avaliação do

Pacto do Setor Sucroalcooleiro, corn a incumbéncia de avaliar as efeitos da
aplicaçao desta lei e dos dernais dispositivos negociados no ârnbito dos
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entendimentas entre as setores patronais, governamentais e dos
trabalhadores.

Parágrafo ünico - A Cornissäo será integrada por urn representante das
seguintes entidades:

- Sindicato das lndüstrias de Fabricacão do Alcool no Estado de Minas
Gerais - SIAMIG;

II - Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Velculos de Minas
Gerais - SINCODIV - MG;

Assaciaçãa dos Plantadores de Cana de Minas Gerais;
Federação dos Trabaihadores da Agricultura no Estado de Minas Gerais -

FETAEM G;
V - Minas-Petro - Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de PetrOleo

de Minas Gerais;
VI - Associaçào Nacional dos Fabricantes de VeIculos Automotores -

ANFAVEA;
VII - Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de CombustIveis e de

Lubrificantes;
Comissãa de PalItica Agropecuária e Agroindustrial da Assembléia

Legislativa;
Comissão de Turismo, Indtistria e Comércio da Assembléia Legislativa;
Comissãa de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembléla

Legislativa;
Secretaria de Estado da Fazenda;
Secretaria de Estado de Indtstria e Comercio;
Secretaria de Estado do Melo Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

SEMAD;
XIV - Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia;
XV - Secretaria de Estado do Planejamenta e Coordenacão Geral;
XVI - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

SEAPA.".
Sala das Cornissöes, 25 de novembro de 1999.
Márcio Cunha, Presidente - Olinto Godinho, relator - Rêmolo Aloise -

Eduardo Hermeto - Mauro Lobo.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 743/99

Mesa da Assernbléia
RelatOrio

De iniciativa do Deputada Sargento Rodrigues, a requerimenta em tela tern
par objetivo solicitar o encaminharnento de pedido escrito de infarmacoes ao
Grupo de Trabalho da Reforrna Previdenciária, a que se refere a Decreto no
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40.286, de 1999, instalado no âmbito da Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administraçäo, acerca de seu cronograma e programa de
trabaiho.

Requer, ainda, o envio a Comissâo de Administraçao Püblica de relatOrios
parciais dos trabaihos realizados pelo referido grupo.

Nos termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno, compete Mesa da
Assembléia emitir parecer sobre requerimento de informaçoes as autoridades
estaduais.

Fundamentaçao
De conformidade corn o art. 54, § 2° e 3 0, da Constituiçao do Estado, é

facultada a Assembléia Legislativa, por interrnédio de sua Mesa, encarninhar
a autoridades estaduais - especificamente ao Secretário de Estado, no § 2 1 -
pedido escrito de informaçoes.

Muito embora esses dispositivos não façam restriçöes quanto a natureza
das informaçaes passiveis de serem objeto de requerimento, devemos
lembrar que esse mesmo Diploma Legal, no art. 62, inciso XXXI, confere a
Assembléia Legislativa a competência privativa de "fiscalizar e controlar Os
atos do Poder Executivo, incluldos as da administraçao indireta", e esse
controle pode realizar-se, a posteriori, por intermédio do Tribunal de Contas,
na qualidade de Orgão auxiliar, ou mesmo concomitantemente ou a priori,
quando houver urn fato concreto ou denUncia sobre irregularidade que
justifique a acão deste Poder.

Par outro lado, o Regimento Interno estabelece restrição quanta as
informaçoes passiveis de serem solicitadas, qual seja a de que elas se
relacionem corn matéria legislativa em trâmite ou fato sujeito a controle e
fiscalizaçao desta Casa.

Estaria a matéria consubstanciada na proposição sob cornento incursa em
urna das hipôteses apontadas, de tal modo que a legitimasse? E a pedido
oportuno? Para responder a essas indagaçöes, exarninemos mais a fundo a
conteüdo da proposta e a seguir tecamos consideraçoes.

A proposiçao solicita informaçoes sabre a programa e cronograrna de
trabalhos a serem executados pela Cornissâo Especial institulda mediante a
Decreto no 40.286, de 1 113/99, corn a fim de coordenar e elaborar os estudos
para a organização e a funcionamento do regime de previdência social dos
servidores pUblicos civis e militares do Estado, tendo em vista a disposto na
Ernenda a Constituiçâo Federal no 20, de 15/12/198, e nas diretrizes da Lei
Federal n°9.717, de 27/11/98.

Queremos salientar que a mencionada Cornissâo Especial, da forma coma
foi constitulda, não sendo Orgâo ou entidade da administraçao indireta, refoge
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ao poder controlador e fiscalizador da Assembléia Legislativa. Ademais, foi
institulda para proceder a estudos preliminares a respeito de matéria de
interesse do Estado, para orientar näo so os órgäos do Poder Executivo
envolvidos na questão, como também fornecer subsIdios a este Poder ao ser
a matéria submetida ao escrutinia deste parlamento.

Quarito a segunda parte do requerimento, a saber, o pedido de envio, a
Comissão de Administração POblica desta Casa, de relatOrios parciais dos
trabalhos realizados pela Cornissão, também afigura-se-nos descabida e
inoportuna, pelo rnesrno motivo ha pouco apresentado.

Conclusão
Em vista do exposto, opinarnos pela rejeicão do Requerimento n o 743/99.
Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 23 de novembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N O 803/99

Mesa da Assembléia
RelatOrio

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leâo, a requerimento em epigrafe
pede sejam solicitadas as seguintes inforrnaçöes a COPASA-MG:

1 - Quadra demonstrativo da inadimplência dos consumidores, mostrando
as faturamentos e as arrecadaçOes mensais nos Oltimos 12 meses,
classificado por categoria de usuário, destacando a RMBH e a Capital.

2 - Copias dos Balancetes Analiticos da COPASA-MG relativos aos meses
de dezembro de 1998 ejunho de 1999.

3 - Quadra demonstrativo da estrutura de empregados da COPASA-MG
agrupados par Diretoria e, dentro de cada uma delas, classificados
separadamente nas atividades operacionais, comerciais e administrativaS e
par nivel de escolaridade e qualificaçáo (superior, media e fundamental),
acompanhado da tabela oficial de salários vigentes, bern coma dos dados
relativos a adicional e beneficios pecuniários e autras remuneraçOes au
praticadas.

4 - Plano de investirnentos da Companhia previsto para as prOxirnos anos,
conterido descriçâo sucinta dos tipos de obras, bens e servicos, valores e
respectivos cronogramas de desembolsos, agrupados separadamente para a
interior do Estado, para a Regiâo Metropolitana (excluindo as investimentos
exclusivos de Bela Horizonte) e para esta Capital (investimentos exclusivos
nos sistemas locais de água e esgotos).

5 - Relação e breve descricâo dos dados essenciais dos contratos de
serviços terceirizados, de natureza permanente ou continuada, relativos 6
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operaçao, manutenção e execução de obras na RMBH, destacando a
quandade de mão-de-obra envolvida em cada contrato.

Após sua publicação, vem a maténa a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII. 'c', do Regimento Interno.

Fu ndamentaçâo
A Constituição do Estado, no art. 54, § 3°, dispôe que a Mesa da Assembléia

poderá encaminhar pedido de informacão a dirigente de entidades da
administração indireta e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-

atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestacäo de informação falsa
constituem infraçao ad ministrativa, sujeita a responsabilizaçao.

A entidade a quem é dirigida o pedido de informacão, ou seja, a COPASA-
MG, é uma sociedade de economia mista controlada pelo Governo de Minas,
razão pela qual este parlamento, conforme a citado artigo, pode encaminhar-
Ihe a solicitacao proposta.

Segundo a justificaçao do autor, Os dados requeridos são essenciais para a
análise comprobatária da real necessidade de reajuste tarifário, conforme
anunciado pela direcao da COPASA-MG, a que caracteriza o interesse
pObtica que deve canter a proposicao, vista que tais reajustes acarretarão
mais despesas para as usuarias de seus servicos.

Tendo em vista, também, que foi anunciado pelo Governo ser necessária a
demissão de pessoal na COPASA-MG, cansideramos as dados requisitados
de relevante importância para que este parlamento possa analisar se esta
contencão de despesa ira repercutir, positivamente, nas finanças da
Corn pan h ia

Dessa forma, consideramos a pedido de informação conveniente e
oportuno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamas pela aprovaçao do Requerirnento no 803/99 na

forma propasta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 23 de novembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 867/99

Mesa da Assembléia
Relatôrio

De iniciativa dos Deputados Miguel Martini e Eduardo Hermeto, a
proposição em tela solicita, nos termos regimentais, seja pedida a Comissão
Permanente prevista no § 2 0 do art. 155 da Constituiçao Estadual e
regulamentada pela Lei no 10.572, de 1991, a cópia da ata da reunião em que
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foram definidos as valores das dotacoes orçamentárias para as Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário relativas ao exercicio financeiro de 2.000.

Apos a sua publicacão, vem a matéria a Mesa para receber parecer, nos
termos do art. 79, VIII. 'c', do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A Constituição Estadual, em seu art. 54, § 2 1, dispôe que 'a Mesa da

Assernbléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de
informaçao, e a recusa. ou a não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade".

A Comissão Permanente, a que é dirigida a pedido de informaçao, está
prevista no § 2° do art. 155 de nossa Carta e regulamentada pela Lei no
10.572, de 30/12191.

A esse orgão foi dada a denominaçao de Comissão de Compatibilização e
Acompanhamento Orçamentário, sendo auxiliada por uma secretaria
executiva, cujas funçoes são exercidas pela Secretaria de Estado do
Pianejamento e Coordenação Gera].

Entre as suas competéncias, está a de emitir laudo conclusivo sobre a
capacidade financeira do Estado para arcar corn as custos das propostas
orçamentãrias parciais.

Entendemos que a envio do pedido praposto e pertinente e oportuno, pois
versa sabre rnatéria de especial interesse deste parlamento, e, através dele,
será possIvel averiguar a capacidade real do Estado em arcar corn os custos
das propostas orçamentárias parciais. No entanto. para melhor direcionar a
proposição, apresentamos a Substitutivo n o 1 ao final do parecer.

Canclusào
Mediante a exposta, opinamas pela aprovaçâa do Requerimento n o 867/99

na forma do seguinte Substitutivo no 1.
Substitutivo no 1

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem solicitam, na forma regimental, seja

endereçado ofIcio ao Secretário de Estado do Planejamento e 000rdenaçaa
Geral, nstando-o a enviar cópia do laudo canclusivo sabre a capacidade
financeira do Estado para arcar corn as custos das prapostas arcamentárias
parciais, emitido pela Comissão de Compatibilizaçao e Acompanhamento
Orçamentario, prevista no § 2 1' do art. 155 da Constituição Estadual, cujas
funçoes são exercidas pela Secretaria do Planejamento. conforme dispöe a
Lei no 10.572, de 30/12/91.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 23 de novembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon
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Melo - Gil Pereira.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N o 875/99
Mesa da Assembléja

Relatôrio
0 Deputado Arlen Santiago, em nome da Comissão Especial para Proceder

a Estudos sobre as Operaçoes de Financiamento Realizadas corn Recursos
do Fundo SOMMA - Programa de Saneamento Arnbiental, Organização e
Modernizaçao dos Municipios -, pede seja solicitado ao Presidente do Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - a envio do Relatório das
Atividades desse Fundo, nele constando nominalmente a relação de todos as
municipios atendidos, a montante de recursos financeiros autorizados e já
liberados ate o més de outubro do corrente ano e a relação detaihada de
todos os projetos já realizados e por realizar, para subsidiar Os trabaihos
desta Corn issão.

ApOs a sua publicação, vern a matéria a Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos do art. 79, VIII, 'c", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
A matéria em exame encontra respaldo no art. 100, IX, do Regimento

Interno desta Casa, que assim disciplina:
"Art. 100 - As ComissOes, em razão da matéria de sua competência, da

matéria compreendida em sua denominaçao ou da finalidade de sua
constituição, cabe:

IX - encaminhar, par intermédio da Mesa da Assembléia, pedido escrito de
informaçao a Secretário de Estado, a dirigente de entidade da administraçao
indireta, ao Coma ndante-Geral da Policia Militar e a outras autoridades
estaduais".

Corn relação ao Programa de Saneamento Ambiental, Organização e
Modernizaçao dos MunicIpios, disciplinado pela Lei n o 11.085, de 30/4/93,
que cria o Fundo SOMMA, é realizado corn recursos ariginários de operação
de crédito externo ajustada entre a Estado de Minas Gerais e a Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -, a qual se
acrescenta contrapartida de recursos do Tesouro do Estado.

Tendo em vista que foi constitulda par este parlamento, conforme dispôe a
art. 111, II, de seu Regimento Interno, Comissäo Especial para Proceder a
Estudos sabre as Operaçoes de Financiamento Realizadas corn Recursos do
Fundo SOMMA, entendernos que as questöes argüidas na proposição são de
grande relevância para subsidiar seus trabalhos, razão pela qual
consideramos oportuno o envio da presente solicitaçâo.

Conclusäo

1803
Mediante a exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 875/99

na forma proposta.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléla, 23 de novembro de 1999.
Anderson Adauto, Presidente - José Braga, relator - Durval Angelo - Dilzon

Melo - Gil Pereira.
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