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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 3 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 30 DE AGOSTO DE 1996

- Presidência do Deputado Wilson Trôpia
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum"

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Anivaldo Coelho - Gilmar Machado - Gil
Pereira - João Leite - José Henrique - Marco Régis -
Péricles Ferreira - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Wilson Trópia) - As 9h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira. dia 2 de setembro. às 20 horas.

ATA DA 13a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS
SOBRE O PROCESSO DE APURAÇÃO DOS ÍNDICES DO VALOR ADICIONADO
FISCAL - VAF - DOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS E ACOMPANHAR
OS TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIALIZADA, CRIADA PELA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA PARA APURAR AS VARIAÇÕES DO
VAF DOS MUNICÍPIOS DE CONTAGEM, CONGONHAS E VARGINHA,
REFERENTES AO PERÍODO DE 1992 A 1995
As dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte e um de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Rezende, Gilmar
Machado, Carlos Pimenta e Elbe Brandão (substituindo esta ao
Deputado Arnaldo Penna, por indicação da Liderança do PSDB),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental
o Presidente. Deputado Geraldo Rezende, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência faz a
leitura de três ofícios da empresa Tema - Consultoria
Econômica e Financeira Ltda. , encaminhados por intermédio de
seu advogado, mediante os quais apresenta novas
documentações, analisadas após o depoimento, nesta Comissão.
do Sr. Marcos Letayf Macedo, Diretor da referida empresa.
Nos ofícios solicita-se a análise dos documentos e as
providências cabíveis, além de colocar-se o Sr. Marcos
Letayf Macedo à disposição para novo depoimento. O
Presidente acolne os documentos e determina sua anexação aos
autos, mas pondera que novo depoimento não será necessário,
uma vez a documentação já é um depoimento escrito. A
Presidência esclarece que a finalidade da reunião é tratar
de assuntos de interesse da Comissão e indaga se há alguma
proposição a ser apresentada. O Deputado Gilmar Machado, com
a palavra, apresenta requerimento em que solicita seja
enviado oficio ao Sr. João Bosco Geordano da Silva.



Corregedor da Secretaria da Fazenda, pedindo o envio a esta
Casa das seguintes informações: 1 - O número de inquéritos
que foram montados pela referida Secretaria para averiguar
possíveis irregularidades cometidas por servidores daquele
órgão? 2 - Quantos dos inquéritos mencionados estão
concluídos? 3 - Em que situação se encontram os inquéritos
que ainda não foram finalizados? Solicita ainda que seja
enviado à Comissão relatório sucinto das irregularidades
apuradas pela Secretaria da Fazenda e das providências por
ela adotadas no âmbito administrativo, no civil e no penal.
O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento em que
solicita seja encaminhado à Coordenadoria de Assuntos
Municipais da Secretaria de Estado da Fazenda pedido de
envio a esta Casa de cópias das relações dos créditos
externos, relativos ao VAF, repassados aos Municípios de
Congonhas, Contagem e Varginha, referentes aos exercícios
financeiros de 1992 a 1994; de demonstrativo especifico dos
valores relativos aos estoques incorporados aos créditos
externos do VAF repassados aos Municípios de Congonhas,
Contagem e Varginha nos exercícios de 1992 e 1993; de
relatório sintético sobre a legalidade ou não dos valores
declarados nas DAMEFs-Anexo VAF A, pelas empresas
prestadoras de serviços Mendes Júnior Industrial, Norberto
Odebrecht e CONVAP, sediadas em Congonhas, nos exercidos de
1992 a 1994. Colocados em votação, cada um por sua vez, são
os requerimentos aprovados por unanimidade, O Deputado
Geraldo Rezende, na ausência do Vice-Presidente, Deputado
Arnaldo Penna, passa a Presidência ao Deputado Carlos
Pimenta, para apresentar requerimento em que solicita faça a
Comissão, a exemplo do trabalho realizado nos Municípios de
Contagem e Congonhas, uma visita ao Município de Betim, para
verificar "in loco a documentação de empresas com possíveis
irregularidades. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado por unanimidade. O Deputado Carlos Pimenta retorna
a Presidência ao Deputado Geraldo Rezende. O Presidente
comunica aos membros da Comissão que a visita a Varginha se
realizará no dia 27/8/96, e que serão acompanhados por um
fiscal da Secretaria da Fazenda e por um representante do
Ministério Público. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
Geraldo Rezende, Presidente - Paulo Piau - Alberto Pinto

Coelho - Carlos Pimenta.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 874/96

Comissão de Meio Ambiente
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação dos
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Amigos do Meio Ambiente - AMA -, com sede no Município de
Manhuaçu.
Depois de publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
ju'-idicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, conforme o art. 104, 1. 'a', do Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo precipuo a
conscientização quanto à necessidade de se preservar o meio
ambiente. Para alcançá-lo, mantém intercâmbio com

organizações afins, visando à promoção de seminários,
conferências e cursos de interesse ecológico.
Dessa forma, oportuno se faz declará-la de utilidade

pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no
874/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 2 de setembro de 1996.
Antônio Roberto, relator.



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 1996

ATA

ATA DA 80 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 2 DE SETEMBRO DE 1996

Presidência do Deputado Wanderey Avia
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: O'icio na 15/96
(encaminha o P'ojeto de Lei ng 933/96), do Presidente do
Tri punai de Justiça - Apresentação de Proposições: Projeto
de Lei ng 934/96 - Interrupção e reabertura aos trabalhos
ordinários - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Rêrnolo Aloise - Maria José Haueisen -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Almir
Cardoso - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Diizon Melo -
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Glycon Terra Pinto - João Batista de Oliveira - João Leite -
José Bonifácio - José Maria Sarros - Kemil Kumaira - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helénio - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconceilos - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 20h10min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para proceder à leitura
das atas das três reuniões anteriores.

ig PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretãria, procede à
leitura das atas das três reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, la-Secretario, lê a seguinte

correspondência:
'OFÍCIO NQ 15/96*

Selo Horizonte, 29 ae agosto ae 1996.
Senflor Presidente.
Encaminho a V. Exa. o projeto de lei que institui

contribuição previdenciària para custeio de proventos de
aposentadoria dos magistrados e dos servidores do Poder
Judiciário do Estado, ao"ovado pela Corte Superior deste
Tribunal, em sessão realizada na data de ontem, dia 28/8/96.
Antecipando agradecimentos pela atenção de V. Exa.
reitero-lhe meus protestos ae alta estima.
Des. Márcio Aristeu Monteiro cc Barros, Dresidente.

PROJETO DE LEI No 933/96
Institui contribuição previdenciária para custeio de

proventos de aposentadoria dos magistrados e dos servidores
ao Poder Judiciário do Estado.
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Art. lg - Fica instituída contribuição previdenciária de
natureza compulsória, que corresponderá à participação dos
magistrados e servidores do Poder Judiciário do Estado no
custeio dos proventos de suas aposentadorias.
Art. 2g - São sujeitos passivos, para efeito da cobrança da
contribuição de que trata esta lei, os magistrados e
servidores, da ativa e inativos.
Parágrafo único - Incluem-se no disposto no "caput" deste
artigo os ocupantes de cargos de provimento em comissão de
recrutamento amplo e os detentores de função pública do
Poder Judiciário, inclusive os designados nos termos do art.
10 da Lei ng 10.254, de 20 de julho de 1990.
Art. 3g - A contribuição de que trata esta lei corresponde
a 3,5% (três e meio por cento) do valor da remuneração
mensal bruta ou dos proventos de aposentadoria.

lg - A contribuição será descontada em folha de
pagamento, excluídas as parcelas de que trata o inciso XVII
do art. 7Q da Constituição Federal e as de natureza
indenizatória e gratificação por serviços extraordinários.

2g - A definição dos meios e da forma para a cobrança da
contribuição e demais ações administrativas necessárias ao
cumprimento desta lei serão estabelecidas em regulamento.
Art. 4g - O servidor afastado de suas funções sem ônus para
o Poder Judiciário do Estado fica obrigado, quando da
aposentadoria em cargo de seus quadros, ao recolhimento da
contribuição de que trata esta lei, relativamente ao período
em que se tenha afastado, considerado, como base de cálculo,
o valor da remuneração do cargo efetivo ou da função pública
ocupados na época do afastamento.
Art. 5Q - A receita decorrente da aplicação desta lei fica
vinculada ao pagamento dos proventos de aposentadoria dos
magistrados e servidores por ela abrangidos, devendo ser
consignada em dotação especifica da Lei Orçamentária Anual
do Estado.
Art. 6g - Não será devida, a qualquer titulo, ao magistrado
ou servidor a devolução de parcelas de contribuição
efetivamente recolhidas.
Art. 7g - O Poder Judiciário regulamentará esta lei, nos
termos do 2g do art. 3Q, no prazo ae 90 (noventa) dias
contados cia data cie sua publicação.
Art. BQ - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos 90 (noventa) dias após o
primeiro dia útil do mês subseqüente ao de sua publicação.
Art. 9 - Revogam-se as disoosições em contrário.'
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, co
Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

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



- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte
proposição:

PROJETO DE LEI NQ 934/96
Estabelece condições para que associações ou fundações

sejam declaradas de utilidade pública estadual.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ig - As associações e as fundações que atuam no Estado

com a finalidade exclusiva de servir à comunidade podem ser
declaradas de utilidade pública estadual, nos termos e nas
condições estabelecidas nesta lei.
Parágrafo único - Excluem-se da possibilidade prevista no
caput"

- os sindicatos;
II - as associações e os clubes de trabalhadores.

servidores públicos ou empresários;
III - as associações e fundações mantenedoras de entidade

q ue tenha finalidade lucrativa.
Art. 2 - O termo entidade" é usado, nesta lei, para
designar as associações ou as fundações referidas no "caput
do artigo anterior.
Art. 3g - Para pretender a obtenção do titulo declaratório
de utilidade pública, deve a entidade satisfazer aos
seguintes requisitos:

- não possuir qualquer objetivo lucrativo;
II - aplicar a totalidade de suas rendas em atividade-fim

prevista no estatuto;
III - estar em funcionamento regular e ininterrupto há, no

mínimo, 2 (dois) anos;
IV - ter adquirido personalidade jurídica há, no mínimo, 2

(dois) anos;
V - não possuir membro de diretoria, ou de qualquer tipo de
conselho, q ue receba remuneração pelo seu trabalho;
VI - não distribuir bonificação ou vantagem a dirigente.
associado, conselheiro ou mantenedor. sob Qualquer forma ou
pretexto.
Art. 4g - A comprovação do atendimento ás exigências de que
trata o artigo anterior será feita por meio dos seguintes
documentos:

- cópia aut.enticada do estatuto social da entidade.
registrado no cartório competente, e de suas alterações
posteriores;
II - certidão declaratôria do registro da entidade, emitida

pelo cartório competente;
III - balanço demonstrativo da origem e da aplicação de

recursos nos dois últimos anos de atividade da entidade, o
qual deve conter:
a) - as fontes e os valores das receitas;
b) - as finalidades e os destinatários das despesas;
IV - atestado emitido por Juiz de Direito, Promotor Público

ou Delegado de Policia da comarca em que a entidade for
sediada, declarando que a entidade desenvolveu, nos dois
últimos anos oe funcionamento, atividades em conformidade
com o ørevisto no seu estatuto.
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l Q - O estatuto social da entidade deve conter

disposições especificas que expressem o atendimento aos
requisitos previstos nos incisos 1, V e VI do art.. 3Q desta
lei

2g - O balanço de que trata o inciso III deste artigo
deverá ser assinado por todos os membros da diretoria, os
quais se responsabilizarão pela veracidade das informações,
e acompanhado das notas fiscais de despesas referentes ao
período.
Art. 5 - A declaração de utilidade pública será feita por
decreto e dependerá de indicação de Deputado Estadual.

lQ - A indicação de que trata o "caput" deste artigo
dependerá de solicitação da entidade interessada a Deputado
Estadual, comprovados os requisitos previstos nos arts. 3g e

4Q desta lei.
f 2g - A documentação pertinente à entidade interessada,
bem como a respectiva indicação parlamentar será
encaminhada, em forma de requerimento, à Mesa da Assembléia,
que, de oficio, remeterá o processo ao Poder Executivo, para
decretação ce utilidade pública.
Art. 6 - A entidade declarada de utilidade pública fica
obrigada a encaminhar ao Poder Executivo, anualmente,
atualização do atestado de que trata o inciso IV do art. 4g
desta le.
Art. 7Q - Qualquer cidadão ou entidade poderá requerer,
mediante representação fundamentada, a revogação de ato
declaratório de utilidade pública.
Parágrafo único - A entidade cujo ato tiver Sido revogado
não poderá obter novo titulo no período de 2 (dois) anos
contados da data da revogação.
Art. 8 - A entidade declarada de utilidade pública terá
seu nome inscrito em livro próprio no órgão definido pelo
Poder Executivo.
Parágrafo único - O Poder Executivo conferirá diploma à
entidade declarada de utilidade pública, no prazo de 90
(noventa) dias contados do decreto que conceder o titulo.

2	Art. 9g - As entidades já declaradas de utilidade pública
na data de publicação desta lei ficam obrigadas ao
cumprimento do disposto no art. 6g, sob pena de privação de
qualquer benefício ao qual teriam direito.
Art. 10 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua

o	publicação.
Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

9	especialmente as Leis ns 3.373, de 12 de maio de 1965, e
5.830. de 6 de dezembro de 1971.

o	Sala de Reuniões, de de 1996.
Miguel Martini
Justificação: A partir da Constituição de 1988, as

Assembléias Legislativas passaram a assumir uma nova
postura, readquirindo prerrogativas perdidas na fase do

o governo autoritário. Seu papel fiscalizador e legislador
aumentou significativamente.



No entanto, podemos notar que determinados resquícios
discricionários continuam a vigorar, como é o caso do
assoberbamento do trabalho dos gabinetes e dos funcionários
administrativos da Casa com os projetos que visam à
concessão de título declaratõrio de utilidade pública a
entidades do Estado.
Nunca é demais recordar que tais projetos constituíam a

essência dos trabalhos do Legislativo nos tempos em que esse
Poder estava amordaçado e impedido de exercer suas funções
normais. Hoje os tempos são outros e não podemos admitir que
70% dos trabalhos desta Casa se constituam de projetos de
tal natureza.
Assim, apresentamos à apreciação de nossos pares uma
proposta de mudança radical da legislação hoje em vigor.
Estamos transferindo para o Poder Executivo a concessão do
titulo declaratório de utilidade Pública, via decreto, mas
sem que o Deputado perca a condição ce intermediário e
agilizador do processo, visto Que sua indicação será
indispensável, conforme reza o art. SQ da proposição ora
apresentada. Ademais, as exigências tornam-se mais severas,
o que consideramos de fundamental importância, na medida em
que, diariamente, a imprensa nos tem brindado com escândalos
envolvendo entidades fantasmas que conseguiram o referido
titulo tão-somente para gozar de favores fiscais e, até
mesmo, para burlar e fraudar o fisco.
Tais considerações levaram-nos à elaboração do presente
projeto, que visa a, de um lado, moralizar e disciplinar a
concessão, e de outro, desafogar o processo legislativo,
para que as matérias em tramitação recebam a atenção
integral dos Deputados, que poderão, destarte, assumir
plenamente o papel de legisladores e fiscalizadores que a
Constituição lhes outorgou.
- Publicado, vai o p rojeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parecer, nos termos do art. 195.
c/c o art. 103. do Regimento Interno.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Não há oradores inscritos, e, neste
momento, a Presidência interrompe os trabalhos, nos termos
do lg do art-. 23 do Regimento Interno, para a abertura do
Seminário Legislativo Reforma Agrária em M i nas Gerais.
- A parte da reunião destinada à abertura do Seminário

Legislativo Reforma Agrária em Minas Gerais será publicada
em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de número regimental para continuação dos
trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
as especiais de amanhã, dia 3. ás 8 noras e às 19h30rnin. nos
termos do edital de convocação, bem como para a ordinária
deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada ê a publicada na
edição anterior. i. Levanta-se a reunião.



TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÔES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 832/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o Projeto de Lei flQ
832/96 tem por objetivo dar a denominação de Rodovia dos
Cafeicultores à estrada que liga os Municípios de Araguari e
Indianópol is.
Examinada a proposição pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão para o lg turno de deliberação conclusiva, em
cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
Na região do Triângulo, conhecida por sua tradição

agropecuária. os Municípios de Araguari e Indianópolis se
destacam por se dedicarem especialmente à cafeicultura.
Sendo o café um produto de importância capital para a
economia, é indiscutivel a contribuição dos cafeicultores
para a história econômica do Estado e da região. Por essa
razão, é justo homenageá-los, dando o nome de Rodovia dos
Cafeicultores ao trecho que liga os referidos municípios.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno, do

Projeto de Lei ng 832/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Durval Angelo, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 854/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria co Deputado Francisco
Ramalho, visa a declarar de utilidade pública o Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião do
Paraíso - SEMPRE -, com sede no Município de São Sebastião
do Paraíso.
Após publicado, o projeto foi examinado preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua constitucionalidade, juridicidade e legalidade com a
Emenda ng 1.
Compete agora a esta Comissão, nos termos regimentais,

deliberar conclusivamente sobre a matéria no lQ turno.
Fundamentação

O sindicato a ser beneficiado foi constituído para estudar
e coordenar as atividades da categoria, além de atuar como
seu representante legal, de manter serviços de assistência
aos associados e de reivindicar, junto aos poderes públicos,
benefícios para a classe.
Justa e meritória é, pois, a concessão do benefício.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei no 854/96 no 1Q turno, com a Emenda no 1.

z
o

E
o

o

E



doe

Sala das Comssões, 3 de setembro Ce 1996.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 861/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
epígrafe visa a dar nova denominação ao trecho de estrada
que liga o Distrito de Santana do Capivari à divisa do
Estado de São Paulo, passando pelos Municípios de Itanhandu
e Passa-Quatro.
Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, nos termos do art. 104. 1, "a", ao
Regimento Interno.

Fundamentação
A nova denominação proposta para o referido trecho de
estrada é uma homenagem justa e oportuna que se pretende
prestar ao Cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta,
dignitário eclesiástico que exerceu com zelo apostólico suas
atribuições religiosas, dedicando-se também, com desvelo, às
causas públicas das comunidades onde desempenhou seu
sacerdócio.
Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento do projeto de

lei.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei flQ 861/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Arnaldo Perna, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 802/96

Comissão de Admnistração Pública
Relato r io

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em
pauta visa a dar a denominação de Rodovia Denizar Veloso
Santos ao treeno da Rodovia MG-202 que se inicia no
entroncamento desta com a MG-161, no Município de São Romão,
e termina no Município de São João da Ponte.
Aprovada a proposição no lg turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão, nos termos regimentais, proceder ao exame da
matéria para o 2Q turno de deliberação conclusiva.

Fundamentação
Ratificando o parecer anteriormente emitido por esta
Comissão, consideramos justa e oportuna a homenagem que se
deseja prestar ao ex-Prefeito de São João da Ponte, dando-se
a denominação de Rodovia Denizar Veloso Santos ao trecho
rodoviário q ue liga os Municípios de São Romão e São João da
Ponte.
Considerando que as ações desse Dolitico estão
indissoluvelmente ligadas a importantes realizações



empreendidas naqueles municípios, é justo que seu nome seja
perpetuado na memória local.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng

802/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Arnaldo Penna, relator.

PARECER DE RE0AÇO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 498/95

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 498/95, de autoria do Deputado Romeu
Queiroz, que dá a denominação de Rodovia Bom Caminho do
Castrinho ao trecho de rodovia que liga o Município de
Jabutícatubas ao Distrito de Cardeal Mota, no Municipio de
Santana do Riacho, foi aprovado no 2g turno com a Emenda n
1.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 498/95
Dá a denominação de Rodovia Bom Caminho do Castrinho ao

trecho de rodovia que liga o Município de JabuticatuDas ao
Distrito de Cardeal Mota, no Município de Santana do Riacho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Rodovia Bom Camnho do Castrinho

o trecho de rodovia que liga o Município de Jabuticatubas ao
Distrito de Cardeal Mota, no Município de Santana do Riacho.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 14 de agosto 1996.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique. relator -

Elbe Brandão.
* - Republicado. em virtude de incorreções havidas na

publicação verificada na edição de 22/8/96, na pág. 9, col.
2.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 181a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 3 DE SETEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Sebastião
Navarro Vieira

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 14 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem flQ 138/96
(encaminha Projeto de Lei nQ 935/96), do Governador do
Estado - Ofícios, telegramas e cartões - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei flQS 936 a 939/96 -
Requerimentos ns 1.617 a 1.623/96 - Requerimentos do
Deputado Carlos Pimenta e da Comissão Parlamentar de
Inquérito para, no Prazo de 120 Dias. Proceder a Estudos
sobre o Processo de Apuração dos índices do Valor Adicionado
Fiscal - VAF - dos Municípios de Minas Gerais e Acompanhar
os Trabalhos da Comissão Especializada, criada pela
Secretária de Estado cia Fazenda para Apurar as Variações do
VAF dos Municípios de Contagem, Congonhas e Varginha.
Referentes ao Período de 1991 a 1995 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Paulo Schettino(3) e Mauri Torres
e da Comissão de Saúde e Ação Social(2) - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Gil
Pereira e Gilmar Machado 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Questões de ordem;
chamada para recomposição de "quorum; inexistência de
número regimental para continuação dos trabalhos -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Antônio Júlio
- Aíltori Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinflo - Arnaldo Penna - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar
Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto Irani Barbosa -
Ivo JOSé - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Ás 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aoerta a reunião. Sob a proteção de Deus
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e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, lo-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM No 138/96*

Belo Horizonte, 2 de setembro de 1996.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de
lei, que transforma unidade administrativa da estrutura
orgânica da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência
Social, da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
O projeto de lei ora encaminhado cuida da transformação do
Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM -, unidade
administrativa constante da estrutura orgânica da Secretaria
de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e
do Adolescente, a que se refere a Lei ng 12.168, de 29 de
maio de 1996. em Diretoria de Orientação ao Trabalho
Educativo do Adolescente, com vistas ao cumprimento mais
eficiente de sua missão institucional, especialmente no
desenvolvimento ce ação educativa ao adolescente em situação
de risco pessoal e social.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto o
prazo de tramitação a que se refere o artigo 69 da
Constituição do Estado, sirvo-me da oportunidade para
renovar-lhe a manifestação do meu elevado apreço e especial
consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 935/96
Transforma unidade administrativa da estrutura orgânica da

Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Acolescente e dá outras providências.
Art. 1 - O Programa de Iniciação ao Trabalho - PROMAM -,
unidade administrativa integrante da estrutura orgânica da
Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente, a que se refere a Lei ng 12.168,
de 29 de maio de 1996, fica transformado em Diretoria de
Orientação ao Trabalho Educativo do Adolescente.
Art. 2g - Compete à Diretoria de que trata o artigo

anterior elaborar e executar os programas, projetos e ações
destinados aos adolescentes de ambos os sexos, de 14
(quatorze) aos 18 (dezoito) anos, que se encontrem em
situação de risco pessoal e social, proporcionando-lhes
aprendizagem, capacitação e qualificação profissional.
Art. 3g - O Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -.
criado pela Lei ng 11.397, de 6 de janeiro de 1994, fica
autorizado a conceder anualmente até 2 (duas) mil bolsas-
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educação, destinadas aos adolescentes referidos no artigo
anterior, observada a competência do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente.

lg - O valor mensal da bolsa-educação de que trata este
artigo, a jornada de trabalho do bolsista e demais condições
para a obtenção serão definidos em decreto.

- O repasse de recursos para a bolsa-educação se fará
através da Fundação de Educação para o Trabalho de Minas
Gerais - UTRAMIG - e instituições congêneres.
Art. 4Q - Os recursos para atender aos objetivos desta lei

originam-se:
- de dotações do orçamento do Estado;

II - do Fundo para a Infância e a Adolescência;
III - de outras fontes públicas ou particulares, q ue Ines

forem destinados.
Art. 5Q - Os recursos do Programa de Iniciação ao Trabalho
- PROMAM -. em poder do Serviço Voluntário de Assistência
Social - SERVAS -, por f or ça do art. Sg da Lei flQ 11.257, de
28 de outubro oe 1993, serão transfer

i
dos ao Fundo para a

Infância e a Adolescência.
Art. 6g - A elaboração e execução dos programas, projetos e
ações previstos nesta lei far-se-ão através de ação
integrada do poder público com os diversos segmentos da
Sociedade Civil, definidos em decreto.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário, em

especial a Lei ng 11.257, de 28 de outubro de 1993.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do
Regimento Interno.
$ - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Paulo Paiva, Ministro do Trabalho, acusando o
recebimento do relatório final da CPI destinaca a investigar
a existência de escravidão por dividas de trabalho no
desmatamento e na produção de carvão vegetal na região Norte
de Minas Gerai-s. 1- A CPI aa Escravidão por Dividas de
Trabalho.
Do Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto. Vice-
Governador do Estado e Secretario doPlanejamento,
agradecendo o empenho desta Casa em enviar ã SUCEP-SEPLAN o
Programa de Trabalho para o Orçamento de 1997.
Da Sra. Sandra Starling, Deputada Federal, informando que a
CPMF foi aprovada com voto contrário da Bancada do PT. (- A
Comissão de Saúde.
Do Sr. Alvaro Azeredo, Secretário da Casa Civil, informando

que o Governo Feaeral concedeu reconhecimento ã Sra. Maria
Rosa Rodrigues Boneili, Cônsul Adjunto da República Oriental
do .ruguai, e ao Sr. Octacilio Ferreira Cristo. Vice-Cônsul
da República de Portugal. em Belo Horizonte, com jurisdição
no Estado ce Minas Gerais.
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Do Sr. Bené Guedes, Secretário de Minas e Energia,
informando que essa Pasta não concretizou nenhum
financiamento ou subsidio em favor da Mineração Morro Velho
S.A.
Do Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho. Secretário da

Saúde, encaminhando cópia da Lei flQ 11.802, de 18/1/95. (- A
Comissão de Saúde e Ação Social.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador do Estado, encaminhando, em atenção a
requerimento do Deputado Marco Régis (contratação dos
aprovados nos concursos para Professor nível 5 e Professor
nível 3), informações prestadas pela Secretaria da Educação
sobre o assunto. (- Anexe-se ao Requerimento ng 1.484/96.)
Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de

Administração, informando, a propósito do imóvel objeto do
Projeto de Lei ng 828/96, de autoria do Deputado Durval
Angelo, que foi consultada a Secretaria da Educação e, tão
logo haja pronunciamento a este respeito, esta Casa será
cientificada. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto
de Lei ng 828/96.
Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de
Administração, informando, em resposta a ofício que
encaminhou o Projeto de Lei ng 173/95. do Deputado Agostinho
Patrús, que a Secretaria da Educação manifestou-se
contrariamente à mudança de denominação da Escola Estadual
da Rua São Vicente. no Município de Igarapé. (- A Comissão
de Justiça.)
Da Sra. Conceição Aparecida Pereira Rezende, Secretária
Municipal de Saúde de Betim, agradecendo o convite para a
reunião comemorativa dos 20 anos de implantação da Fiat
Automóveis em Minas Gerais.
Do Sr. Luiz Fernando Pereira Mendes, Secretário Municipal
da Fazenda de Betim, encaminhando, por solicitação desta
Casa, cópias das DAMEF5 e dos formulários Anexo 1 - VAF
referentes ás empresas Fiat Automóveis S.A. e PETROBRAS
S.A., relativas aos exercícios de 1993 a 1995. (- A CPI-
VAF.)
Do Sr. Rogério M. W. Pires, Chefe de Gabinete do Secretário

da Fazenda, informando, em atenção ao oficio desta Casa que
encaminhou relatório da CPI que apurou denúncias contra a
Máfia do Carvão, que,de acordo com a Superintendência da
Receita Federal, será desenvolvida uma ação fiscal no setor
de metalurgia neste semestre. (- A CPI da Máfia do Carvão.)
Do Sr. Rogério M. W. Pires. Chefe de Gabinete do Secretário
da Fazenda, informando, em atenção a reauerimentO do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira (esclarecimentos sobre o
não-funcionamento de alguns postos de fiscalização), que os

o referidos postos deverão ter seu funcionamento normalizado
com a nomeação dos novos Agentes Fiscais de Tributos
Estaduais.
Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas, Superintendente
Administrativo de Transportes. Imóveis e Serviços da
Secreiaria de Administração, encaminhando cópia da escritura
e do registro de imóvel localizado no Município de Paraopeba
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destinado à construção de uma praça de esportes, O Qual se
pretendia fazer reverter ao municipio e informando que a
Secretaria de Esportes ainda não se pronunciou a respeito do
fato. (- A Comissão ae Fiscalização Financeira. Anexe-se ao
Projeto de Lei ng 49/95.)
Do Sr. Everardo Campos. Presidente do Sindicato Nacional

dos Auditores Fiscais da Receita Federal - UNAFISCO SINDICAL
-, solicitando se proceda a análise do estudo Comunicado,
cue visa ao cumprimento da Constituição Federal, e se
promova revisão no Código Tributário e em outras leis que
afetam a Receita Federal. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)
Do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho. Presidente da

Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte,
encaminhando os resultados do Termômetro de Vendas
referentes ao mês de julho.
Do Sr. Milton Saraiva, Coordenador do Movimento de
Fortalecimento e Valorização ca EPAMIG, relatando as
atividades dessa empresa em Minas Gerais e solicitando sejam
feitas gestões junto ao Governo do Estado a fim de se
destinarem recursos à EPAMIG. (- A Comissão de
Agropecuária.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Pedro Bittencourt. Presidente da Assembléia
Legislativa de Santa Catarina. e Bonifácio de Aridrada,
Deputado Federal agradecendo o convite para participar do
Seminário Legislativo Reforma Agrária em Minas Gerais.
Dos Srs. Antônio do Valle e Lael Varella, Deputados
Federais; José Maria Caldeira, Presidente do Tribunal
Regional do Trabalho - 3a Região; José Duarte Carvalho.
Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de Belo Horizonte - SETRANSP -, agradecendo o
convite para participarem da reunião comemorativa dos 20
anos de implantação da Fiat Automóveis em Minas Gerais.

CARTÕES
Do Sr. Tornaz Aroldo da Mota Santos. Reitor da UFMG,

agradecendo o envio da publicação "Eleições Municipais/96".
Dos Srs. Tomaz Aroldo da Mota Santos. Reitor da UFMG; José
Joaquim Benfica-, Presidente ao Tribunal de Justiça Militar
do Estado; Silvio Mitre, Secretário da Habitação; Altamir
José Ferreira e Ronaloes Gonçalves Marques. Prefeitos
Municipais de Contagem e Nova Lima, res pectivamente: Fábio
Eugénio Ferreira Lima. Secretário Adjunto da Habitação,
agradecendo convite para a reunião comemorativa dos 20 anos
de implantação da Fiat Automóveis em Minas Gerais.
Do Sr. José Joaquim Benfica. Presidente ao Tribunal de
Justiça Militar ao Estado. agradecendo convite para a
reunião em homenagem ao Dia do Maçom.
Dos Srs. José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de
Justiça Militar do Estado; Paulo Severino de Rezende.
Presidente da EMATER-MG; José Henrique Santos Portugal.
Secretário-Geral do Governador do Estado, agradecendo
convite para a reunião comemorativa dos 3 mil anos de
Jerusalém.
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Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro. Presidente do
Tribunal de Contas do Estado; Iraval Pires, Prefeito
Municipal de Diamantina; José Henrique Santos Portugal,
Secretário-Geral do Governador do Estado, agradecendo
convite para participarem do Seminário Legislativo Reforma
Agrária em Minas Gerais.
Do Ten. CH João Batista Hernandes Trindade, da l Delegacia

de Serviço Militar da lla Circunscrição de Serviço Militar
do Ministério do Exército, agradecendo convite para
participar de reunião especial da Assembléia.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 936/96

Declara de utilidade pública a Associação Portuguesa de
Beneficência lg de Dezembro, com sede no Município de
Uberaba.
A Ac3cmbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Portuguesa de Beneficência lg de Dezembro, com sede no
Município de Uberaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 28 de agosto de 1996.
Paulo Piau
Just ifi cação: A Associação Portuguesa de Beneficência lQ de
Dezembro - Hospital da Beneficência Portuguesa, de Uberaba,
conta 89 anos de existência e vem cumprindo seu objetivo de
atender a população da cidade e das adjacências. O Hospital,
sem fins lucrativos, como determina seu estatuto, atende a
pessoas carentes da comunidade, contando com 56 leitos e com
atendimento médio diário de 50 pacientes. Essa quase
centenária entidade merece toda a nossa consideração, pois
torna mais eficaz o sistema médico da cidade e por ela
passaram grandes médicos da região. -
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, Inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N9 937/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pequenos
Produtores Rurais e de Mulneres de Vargem Grande, com sede
no Município de Presidente Olegário.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pequenos Produtores Rurais e de Mulheres de Vargem
Grande, com sede no Município de Presidente Olegário.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões. 28 de agosto de 1996.
Paulo Piau
Justificação: A Associação de Pequenos Produtores Rurais e

de Mulheres de Vargem Grande foi fundada em 1986. Conta,
hoje, com 68 sócios e 18 mulheres, e todos eles residem em
áreas rurais nas imediações do povoado de Vargem Grande, no
Município de Presidente Olegário.
A entidade não visa a lucro e conta com sua lavoura e horta
comunitãria, fabriqueta de roupas intimas, lha de terra para
plantio de cana para alimentação do gado de seus associados,
além de 2ha para plantação de mandioca, também para usufruto
de seus filiados.
A Associação quer expandir suas atividades filantrópicas,
mas necessita da declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Agropecuária, para celiberação, nos
te r mos co ar-- 195, c/c o art. 104. inciso 7 . ao Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI NQ 938/96
Declara de ut i lidade Dúl:ca a Associação cos Taxistas de

Viçosa, com sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

dos Taxistas de Viçosa, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 22 de agosto de 1996.
Paulo Piau
Justificação: De acordo com os seis incisos do art. 4g do

Estatuto da Associação dos Taxistas de Viçosa, ela tem por
finalidade e mérito manter unida a classe dos motoristas de
táxi cessa cidade, procurando servir ao público usuário da
melhor maneira possível. Busca proiciar aos sócios
recreações em sua sede, bem como manter serviços médicos.
jurídicos, dentários e caixa øe auxilio, proporcionando
ajuda e empregos a diversos profissionais. A Associação tem
contribuído muito oara o bem-estar ca população local
estendendo seus-beneficios a todos aqueles que necessitam de
ajuda.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 939/96
Dispõe sobre a obrigatoriedade de impressão, nos rótulos de
todas as bebidas alcoólicas industrializadas e
comercializadas no Estado de Minas Gerais, da expressão "O
Estado ce Minas Gerais adverte: o álcool pode causar
dependência e, em excesso, é prejudicial à saúde", e dá
outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica obrigada a impressão, nos rótulos de todas

as bebidas alcoólicas industrializacas e comercializadas no
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Estado de Minas Gerais, da seguinte expressão: "0 Estado de
Minas Gerais adverte: o álcool pode causar dependência e, em
excesso, é prejudicial à saúde.

1 Q - As bebidas alcoólicas industrializadas fora do
Estado de Minas Gerais, ao ingressar no Estado, deverão
receber adesivo com a advertência do artigo anterior.

2g - A advertência sobre a nocividade das bebidas
alcoólicas será visível e de tamanho compatível com o nome
do produto vendido.
Art. 2g - Os importadores de bebidas alcoólicas serão
responsáveis pela colocação, pela feitura e pela confecção,
em língua portuguesa, dos citados adesivos.
Art. 3g - As indústrias e o comércio terão um prazo de 60
(sessenta) dias após a publicação desta lei para implementar
o que ela dispõe.
Art. 4g - Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias a
partir da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1996.
Miguel Martini
Justificação: Implantar uma política séria de prevenção,
prestando ao consumidor informação sobre a nocividade das
bebidas alcoólicas, é um imperativo da ordem pública, não
podendo o poder público permanecer omisso ou incentivar o
consumo cio álcool, que hoje é um dos maiores causadores de
doenças e de acidentes no trânsito, que podem levar à morte.
E competência do Estado, em harmonia com a União, legislar
sobre a proteção e a defesa cia saúde, seguindo preceito
constitucional. Essa competência concorrente dá ao
legislador estadual ampla possibilidade de legislar sobre
saúde e de dispor de normas rigorosas para o combate ao
alcoolismo, além de colaborar para a plena e eficiente
execução das tarefas do Estado, que se pautam pela dignidade
do ser humano.
As alegações de que este projeto, transformado em lei.
poderá causar transtornos às indústrias e ao comércio são
inócuas, tendo em vista que os fabricantes de cigarros
adotam similar conduta com relação aos seus produtos
industrializados. A vida deve sobrepujar o lucro, sendo a
informação um dos meios de educar e esclarecer sobre os
males decorrentes do consumo excessivo de álcool. Contamos
com a sensibilidade dos nobres pares para a aprovação deste
projeto, por considerá-lo imprescindível à qualidade de vida
do povo mineiro.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de
Saúde e Ação Social e de Fiscalização Financeira para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.617/96, da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando seja formulado apelo aos Presidentes da COPASA
MG e da CEMIG com vistas a que se proceda a estudos acerca
da repercussão no custo da tarifa em decorrência da aferição
dos inurômetros e medidores de energia recuperados por essas
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empresas e a que o Consumidor de baixa renda seja poupado
desses custos. (- A Comissão de Defesa ao Consumidor.)
Ng 1.618/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de Congratulações com a Loja
Maçônica Lealdade e Justiça, localizada no Município de
Montes Claros, por seus quatro anos de existência.
NQ 1.619/96, do Deputado Wanderiey Avila. solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Renovação e Fidelidade, localizada no Município de
Pirapora, por seus 14 anos de existência.
NQ 1.620/96, do Deputado Wanderley Avia, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fraternidade Pompeana, localizada no Município de
Pompéu. por seus quatro anos de existência.
Ng 1621/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Dignidade e Luta, localizada nesta Capital. por
seus 21 anos de existência.
Ng 1.622/96. do Deputado Ibrahim Jacob, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à
concessão do titulo de Cidadania Honorária ao Sr. Wilson
Simão. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)
Ng 1.623/96, da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG
com vistas a que os hidrômetros recuperados sejam aferidos
pelo IPEM-MG. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)
- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado

Carlos Pimenta e da Comissão Parlamentar de Inquérito para.
no Prazo de 129 Dias. Proceder a Estudos sobre o Processo de
Apuração dos Indices do Valor Adicionado Fiscal - VAF - dos
Municípios de Minas Gerais e Acompanhar os Trabalhos da
Comissão Especializada. Criada pela Secretaria de Estado da
Fazenda para Apurar as Variações do VAF dos Municípios de
Contagem, Congonhas e Varginha. Referentes ao Período de
1991 a 1995-

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações dos Deputados

Paulo Schettino(3) e Mauri Torres e da Comissão de Saúde e
Ação Social(2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado

Wanderley Avila: Sr. Secretário. Deoutado Rémolo Aloise;
Srs. Deputados, demais amigos: faço uso desta tribuna - e
creio cue não poderia deixar de fazê-lo - para registrar,
nos anais da Casa, meu total ai inriamento e apoio a essa
iniciativa tão meritória, ao seminário oue está acontecendo,
no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, sobre tema
tão importante e oportuno, que é o ca reforma agrária.
Evidentemente, a abordagem do assunto parece muito fácil.
mas é necessário, antes de qualquer coisa, ter conhecimento
dele, porque se trata de medida que ou pode causar trauma á
Nação ou levar muita felicidade ao povo. A reforma agrária
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pode causar trauma se for levada avante sem se dar aos que
forem assentados nas terras condições para nela permanecer:
fornecimento de implementos agrícolas e financiamento.
Segundo a História, algumas nações que assim fizeram
sofreram grandes derrotas com essa iniciativa; para citar
apenas uma, lembramos o México.

Entretanto, deixamos claro que somos plenamente favoráveis
à reforma agrária. Somos apologista incansável dela, pelo
fato de que tomamos como base para nossa posição a mais
perfeita de todas as constituições, a mais perfeita lei, o
mais perfeito livro, aquele que é apto para ensinar, porque
foi inspirado por Deus: a Bíblia Sagrada. Nela podemos ver,
no estabelecimento do povo de Israel na Terra Prometida por
Deus, uma lei perfeita, dada para servir de luz às nações.
Nessa lei social de Deus, escrita no mais antigo, no mais
verossimil e incontestado de todos os livros, a Bíblia
Sagrada, no livro do Deuteronõmio, na repetição da lei,
vemos a instituição desse exemplo para todas as nações: a
reforma agrária. De 50 em 50 anos, havia o chamado ano do
jubileu: todas as terras retornavam ao Estado e eram
redistribuídas ao povo, em partes iguais; por sorteio, em
algumas situações. E o povo recebia ensinamentos sobre como
usar a terra, manuseá-la, usar os insumos agrícolas. Essa
herança causou tanto bem ao povo hebreu, que, hoje,
estabelecidos naquela terra desde 1949, por decisão da ONU,
embora numa área muito menor, numa terra muito pior do que
os nossos chapadões e cerrados do Norte de Minas, numa terra
quase totalmente desértica. pois tem um único rio de água
doce - o rio Jordão -, Israel é um país cuja riqueza maior
está nos produtos da terra: é um dos maiores exportadores de
frutas do mundo. Conseguiu fazer daquele deserto, de áreas
totalmente improdutivas - que, se comparadas, são
infinitamente piores do que as do Nordeste do Brasil - um
manancial agrícola. Esse é um exemplo, para todo o mundo, de
que a terra produz quando o homem tem vocação para lidar com
ela, é orientado a respeito da importância da terra e é nela
assentado, como ocorreu com diversas famílias, nos chamados
"kibutz". Diga-se, de passagem, que, uma vez, pedimos ao
nosso Presidente, por decisão da Comissão de Ciência e
Tecnologia, que nos concedesse autorização para visitar um
"kibutz", a fim de ter embasamento, adquirir conhecimento e
'know-hOw', porque cremos ser uma experiência que pode ser
ótima para o Norte de Minas, mas não pudemos ir. a Casa não
tinha recursos, naquele momento. Bem que pedimos.
Pretendemos fazê-lo às nossas próprias expensas, porque
sabemos que essa experiência deu certo e dará certo em
qualquer pais. Mas, primeiro, é necessário que os que foram
investidos de autoridade pelo povo e por Deus ajam mais e
falem menos.

A promessa da reforma agrária tem sido muito usada nas
campanhas eleitorais, mas nunca foi realizada. Rã um certo
temor, uma certa covardia, um certo enlaçamento e
mancomunação com os latifundiários, que, também. não
produzem como deveriam nem são felizes como poderiam ser, se
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fossem menos gananciosos. Sras. Deputadas, Srs. Deputados.
senhoras e senhores, há, no coração do homem, ganância: nos
olhos espirituais do homem, há uma cegueira que o apóstolo
Paulo chama de cegueira espiritual, causada pela iaolatria,
ou seja, pela avareza. uma nação idólatra, geralmente, é
cega aos valores espirituais; Davi, no salmo 115, falando
dos ídolos, das imagens feitas por mãos humanas Que
desobedecem ao primeiro mandamento ua lei de Deus, diz: Não
terás outros deuses diante de mim: não farás para ti imagem
de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no
céu, nem embaixo na terra; não as acorarás nem lhes darás
Culto', nem uma coisa nem outra. Davi lança uma praga no
salmo 115, verso 8, dizendo: "Tornem-se semelhantes a eles
os que os fazem e todos quantos neles confiam'. Cegos,
cegos. por isso não vêem. E tolice alguns acumularem
tesouros e terras e mais terras e mais terras, porque não
irão deixá-los para ninguém, não darão felicidade a seus
filhos. Quantos, às vezes, herdam terras tão extensas, que
não conseguiriam percorrê-las, a pé, durante a vida, e, no
entanto, são infelizes, drogados ou suicidas. A maior
herança que um pai pode deixar para um filho é a fé em Deus,
o bom nome e o desprendimento.
A reforma agrária é necessária, mas, volto a afirmar,

desde que haja uma política agrícola, orientação e
assentamento da família na terra, com condições para
explorá-la, cultivá-la, proporcionar estudo aos filhos, ter
crédito agrícola. Em toda a história do nosso Pais, após
Juscelino Kubistchek, até mesmo durante o período da
revolução, nunca tivemos um governo que não desse quase
nenhum incentivo agrícola e desmotivasse o homem a cultivar
a terra como o Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Não há incentivo; pelo contrário, os empréstimos
agrícolas são verdadeiros empréstimos de agiotas, e as
terras pertencem a pouquissimas pessoas. A maior parte das
terras é improdutiva. E. quando se aborda um assunto tão
importante quanto esse, quase nunca é levado a sério. São
debates e mais debates, são iniciativas e mais iniciativas
que nunca levam a umadecisão acertada, porque, para se ter
uma reforma agrária, é necessário, antes de tudo, um governo
forte, oe caráter, intrépido, compromissaclo com o povo e com
os interesses maiores, que são os da Nação, e não, os de um
pequeno grupo.
Termino dizendo que países co Primeiro Mundo, como o

Japão, a Alemanha, a Inglaterra e os Estados Unidos, fizeram
reforma agrária. A América fez cuas reormas, mas havia um
governo sério, impetuoso, que tinha autoridade e cujo
Compromisso era com a Nação, e não, com pequenos grupos. O
resultado foi tão Dom, que, até hoje, essas nações
heroificam seus Presidentes ou seus Imperadores, no caso do
Japão, que também aplaudiu a interferência positiva do
General Mac Arthur, que fez com que uma nação arrasada pela
guerra, após uma reforma agrária séria, uma política
agrícola bem feita e uma distribuição equánime, se tornasse
uma nação do Primeiro Mundo.
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Por isso, terminamos nosso pronunciamento dando parabéns a

esses nobres Deputados, em especial. ao  nosso querido irmão
Deputado João Leite, que teve a excelente idéia de realizar
nesta Casa um debate sobre um tema tão importante, tão
urgente e tão apropriado como é o da reforma agrária. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gil Pereira.
O Deputado Gil Pereira - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, hoje, terça-feira, nesta tribuna, quero registrar
a desolação do povo norte-mineiro. Hoje, após precisamente
70 anos de serviços ligando Minas à Bahia, encerra-se a
trajetória do nosso histórico "trem baiano".
A desativação da linha Montes Claros-Monte Azul, efetivada

no processo de privatização da RFFSA, deixa uma grande
lacuna na vida dos norte-mineiros, que durante quase um
século consolidaram sua economia, seus costumes, cultura e
desenvolvimento no trajeto desse trem.
Há que se considerar ainda que a condição das estradas e

dos transportes no Norte de Minas ainda não é a ideal cerca
de 40% dos municípios não possuem estradas asfaltadas.
Nesse contexto, o trem que ligava Montes Claros ao

interior possibilitava o escoamento da produção a um custo
mais baixo para os pequenos produtores da região e para
aqueles que buscavam os serviços mais especializados
prestados pela cidade-pólo - Montes Claros. A sua

desativação significa desesperança para os usuários e
desemprego para os funcionários da Rede.
Queremos deixar registrado o protesto da região junto à

RFFSA e ao Ministério dos Transportes.
Apelamos aos ilustres colegas desta Casa e ao Governo de

Minas, que tanto tem se sensibilizado com as discrepâncias
do desenvolvimento do Norte de Minas.
Apelamos para a criação de ações no sentido de gerar

alternativas que evitem a extinção; ações que permitam
integrar o transporte de cargas com o de passageiros,
viabilizando economicamente a continuação do serviço.
Nossa região, aos poucos, se caracteriza como grande

produtora de hortifrutigranjeiros irrigados, além da
tradição industrial e agropecuária já existente. .4

interrupção desse transporte, que, além do seu valor
histórico, é essencial à sobrevivência das populações
carentes da região, extrapola os limites do administrativo e
torna-se questão de caráter público.
Mais que um marco histórico, folclórico e cultural, o

"trem baiano" é o elo de ligação entre o Norte e o Sul,
entre o desenvolvimento e a esperança de se desenvolver, com
a consolidação de uma economia forte que clesponta no Norte
de Minas.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Quero cumprimentar

o Deputado Gil Pereira pelo brilhante pronunciamento que vem
retratar, de forma fiel, o desespero que tomou conta dos
milhares de funcionários da RFFSA. São mais de 3 mil
desempregados. São pessoas que passaram toda a vida ou mais
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de 20 anos como manobristas ou funcionários burocráticos e
que, agora, vêem-se desempregadas.
Na semana passada, alertávamos para os processos de

privatização que estão sendo desenvolvidos no Pais. A
privatização é importante, desde que traga benefícios para o
Estado ou a União e desde que não atinja, de forma tão
violenta e covarde, o trabalhador que deu o seu sangue pelo
seu trabalho.
S. Exa. é testemunha da importância do trem para a região

norte-mineira, principalmente para o transporte de
passageiros. E um meio de locomoção barato que tem ajudado,
ao longo dos últimos 70 anos, milhares e milhares de pessoas
a comercializar o seu produto. A região de Monte Azul e Mato
Verde ficou extremamente chocada e triste com a desativação
do "trem baiano de passageiros.

Estamos unidos a S. Exa. nesse ato de protesto. Em nome da
sociedade civil daquela região, em meu nome e dos
companneiros Deoutados que conhecem o drama daquela região e
daquelas pessoas oue utilizaram o trem por 70 anos, fazemos
o nosso protesto, juntamente com S. Exa. Temos de mostrar
como a privatização. da forma como foi feita lá, lesa a
população, a sociedaae civil.
O Deputado Gil Pereira - Agradeço ao ilustre Deputado

Carlos Pimenta, um batalhador nesta Casa. Vamos unir os dez
Deputados do Norte de Minas para tentar modificar a
situação.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilamr

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados. Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias,
público que nos ouve; nesta tarde, gostaríamos de abordar
três assuntos com o mesmo objetivo: o de constatar as
dificuldades pelas quais passam os servidores públicos e
seus famiiares.
Estamos iniciando, neste dia, a coleta de assinaturas para

que esta Casa instale uma CPI, a fim de que possamos
examinar a situação do Instituto de Previdência aos
Servidores do Estado. Os jornais têm divulgado várias
entrevistas, at-é mesmo com o Presidente do IPSEMG, dizendo
da situação caótica em que se encontra o instituto. Além
disso, o Governo do Estado, em nota publicada ontem em
jornal de grande circulação, tenta esclarecer a situação do
rPSEMG Porém, na sua tentativa de esclarecimento, o Governo
levanta mais dúvidas. No item 4 da tentativa de
esclarecimento, o Governo diz: "As dificuldades financeiras
enfrentadas pelo IPSEMG não são exclusivas do instituto, e
sim, decorrentes dos problemas que atingem toda a
administração pública estadual e todos os níveis do poder
público, em conseqüência do ajuste exigido pela política cc
estabilização da economia. O Governo do Estado continua
gastando mais cc 82% de sua receita com o pagamento da folha
de pessoal ao funcionalismo".

Ora, o IPSEMG funciona a partir do repasse dos recursos co
empregador, no caso, o Estaco, e do cescono que é feito



todos os meses no salário dos servidores. Todo servidor tem
um desconto de 8% no seu contra-cheque. Se a folha de
pagamento do Estado gira hoje em torno de R$400.000.000,00,
significa que o Estado recolhe de todos os servidores, em
média, R$32.000.000,00 por mês. Para onde estão indo os
R$32.000.000,00 por mês? O Governo não explica para onde
estão indo esses R$32.000.000,00 que já foram descontados. E
só pegar o contra-cheque de qualquer servidor da Casa que
veremos que ele já teve o desconto de 8%. O Governo recolhe
e não diz para onde está indo o dinheiro. O Governo não está
fazendo o repasse. Tanto é que o IPSEMG, como disse seu
Presidente José Maria Borges, está entrando em uma divida de
11 meses de recolhimento do Estado. O Estado descontou dos
servidores e de nós, parlamentares, e não repassou ao
Instituto. Por isso, o serviço de atendimento está cada dia
pior.
As reservas do IPSEMG, que já foram da ordem de

R$600.000.000,00, hoje estão reduzidas a R$50.000.000,00. O
próprio Presidente diz que isso é suficiente para suportar
no máximo dois meses. E depois, como ficará essa questão? E
exatamente por isso que estamos querendo mostrar esta
situação. Além disso, se levantarmos a questão de que, a
partir de 1988, com a Constituição. Minas Gerais absorveu 60
mil servidores, que foram estabilizados, e, com o fechamento
da MinasCaixa, absorveu mais 10 mil servidores, se
multiplicarmos por quatro, que é o número médio de pessoas
na família dos servidores, vamos encontrar um número
extremamente elevado de pessoas que terão de receber
atendimento do IPSEMG. Esse Instituto, hoje, tem convênio
com mais ou menos 500 Prefeituras, que também não vêm
fazendo seus repasses, agravando ainda mais a situação do
IPSEWG e do atendimento que presta aos servidores, não só na
Capital, mas principalmente no interior do Estado, que hoje
está extremamente defasado. Precisamos examinar, precisamos
discutir a situação do IPSEMG.
Fomos surpreendidos com um projeto propondo que se

desconte ainda mais dos servidores, inclusive consultas e
exames, de acordo com a escala de pagamento, para que se
possa, segundo o Governo, melhorar o atendimento. Mas qual é
o atendimento que hoje os servidores estão recebendo, com 8%
de desconto em seu salário, para cobertura de pensões e
assistência, se no caso da aposentadoria, esse percentual
não é incluído, já que o Governo criou um aumento de 3.5%,
que todos os servidores estarão pagando a partir de
dezembro? E há, ainda, o projeto que cria contribuição
semelhante para os servidores do Judiciário, mas que ainda
não chegou a esta Casa. Para onde vai esse dinheiro, se o
atendimento é cada vez pior e o Governo estuda até a
terceirização desses serviços? O Governo faz um discurso
dizendo que quer privatizar para gastar com saúde e educação
e, agora, quer privatizar a saúde? Não estamos entendendo.
O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Quero parabenizá-

lo pelo seu pronunciamento. A questão oo IPSEMG tem q ue ser
encarada de forma bastante objetiva. Na Comissão de Saúde,
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temos convidado o Presidente do IPSEMG, José Maria Borges,
que sempre tem comparecido. Ele próprio nos adiantou, e está
registrado nos anais desta Casa, que o Estado deve ao
1PSEMG, hoje, cerca de R$600.000.000,00. E mostrou
claramente a situação de emergência pela qual o órgão está
passando.
Com base nas informações do próprio Presidente e devido ao

imperativo do momento, em que a Assembléia pretende entrar
efetivamente nessa questão, procurando mostrar para a
sociedade e, principalmente, para o funcionário público do
Estado a situação que vive o IPSEMG - que pertence ao
funcionário, é um patrimônio do funcionário -, e em face
também das propostas de privatização, embora elas tenham
sido rechaçadas pelo Governo do Estado, no sentido de que
não há nenhum pensamento de privatizar o IPSEMG, a Comissão
de Saúde se antecipou e já propôs uma audiência pública.
Vamos ouvir os membros do IPSEMG e, principalmente, os
denunciantes, sobretudo os sindicatos ligados ao trabalhador
do Estado de Minas Gerais.
Resumindo, acho importante que a Assembléia Legislativa

tome conhecimento dessa questão e que possa interferir nela,
porque essa é a nossa missão. Estamos aqui para representar
a sociedade, e nada mais representativo que o próprio
funcionário público do Estado, q ue soma, hoje, mais de 400
mil pessoas, que estão sem nenhuma explicação do que
acontece. A sua proposta tem razão de ser, mas, no momento,
queríamos pedir a V. Exa. que esperássemos, pelo menos, essa
audiência pública, na qual coletaremos mais dados para que
possamos partir para uma ofensiva desta natureza, que é
importante, repito. Mas acredito que a Assembléia tem que se
inteirar mais do assunto, de uma forma oficial, e a forma
correta seria através dessa audiência pública, que já está
marcada pela Comissão de Saúde, e V. Exa. será convidado.
Muito obrigado.
O Deputado Gilmar Machado - Agradeço a contribuição do

Deputado Carlos Pimenta. Entendemos que o trabalho que a
Comissão de Saúde fará reforça o que estamos pedindo.
Entendemos que essa audiência pública vai, também, subsidiar
o trabalho que-estaremos fazendo na CPI. Quando solicitamos
a instalação da CPI do VAF, muitos achavam que era preciso
examinar mais antes de iniciá-la, e, agora, se comprovou Que
o trabalho correto seria a instalação da CPI, para Que
pudéssemos avançar e contribuir para a correção da
distribuição do ICMS pelos municípios, através do cálculo do
VAF. Tenho a certeza de que a CPI não vai dificultar, em
nada, o que a Comissão de Saúde está fazendo. Ela vai
contribuir, porque essa audiência vai trazer mais subsídios
para que possamos trabalhar na CPI.
Com relação á CPI, estaremos colhendo assinaturas, como

fizemos na CPI do VAF, porque entendemos que esse é um
trabalho sério.
Tenho a certeza de que a Assembléia Legislativa não vai se

furtar a debater, discutir e trabalhar para q ue possamos
solucionar mais esse importante problema que aflige os



servidores. Tenho a certeza de que, se tivermos problemas
ali, teremos problemas não só com os seus familiares, mas
também com os hospitais e ambulatórios.
O segundo assunto que gostaríamos de abordar nesta tarde é

a comunicação do Presidente do Tribunal de Justiça, dizendo
que manda para a Assembléia Legislativa a sua proposta
orçamentária, na qual prevê que os servidores do Judiciário
não terão reajuste de salário no próximo ano. Se o Poder
Judiciário trabalha assim, su põe-se que os orçamentos do
Legislativo e do Executivo também não vão prever reajustes
dos salários dos servidores no próximo ano, assim como
aconteceu neste ano. Não podemos admitir que os servidores
permaneçam sem reajuste salarial durante todo o ano de 1997.
Entendemos que é preciso que o Poder Legislativo discuta
profundamente essa questão, porque os servidores já estão
extremamente apenados e já deram mais que uma quota de
sacrifício, juntamente com seus familiares, a fim de
contribuir para a solução dos problemas do Estado, os quais,
infelizmente, não foram solucionados por má gerência e
incompetência. E preciso, hoje, discutirmos seriamente a
questão do reajuste do salário dos servidores e nos opormos
a essa proposta de reajuste zero para os servidores do
Judiciário, Executivo e Legislativo. Entendemos que é
preciso que esta Casa tenha uma posição firme com relação a
essa questão.

Para encerrar, queremos dizer que não adianta o Secretário
Cláudio Mourão tentar passar a idéia de que quase 10 mil
consultas foram feitas sobre o PDV, porque consulta não
significa adesão. Foram feitas publicidades e agora se
descobre que o servidor terá que pagar o imposto de renda, o
que é correto, se receber mais de R$900.00, penalizando
ainda mais os servidores que tiveram a triste idéia de
aderir ao Programa de Desligamento Voluntário. E preciso que
haja um maior esclarecimento, para que não continuemos num
projeto de engodo e, ao mesmo tempo, de tentar iludir e
enganar os servidores. Queremos registrar nosso protesto
pelas propagandas enganosas que tentaram fazer para o PDV.
Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - Não
havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa á 2
Parte da reunião, com a l Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, na reunião
extraordinária realizada no dia 28 de agosto, pela manhã,
foi aprovado o parecer da Comissão de Justiça sobre o Oficio
no 14/96, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Leitura de Comunicações Apresentadas
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas pelos Deputados Bilac Pinto -
falecimento do Sr. Mário Sérgio Coelho Malheiros, em
Brurnadinho; Paulo Schettino(3) - falecimento do Sr. António
Ferreira de Morais, em Juiz de Fora, da Sra. Maria Pedersoli
e do Cel. Alvaro Barbosa, nesta Capital; Mauri Torres -
falecimento do Sr. Leopoldo Henri Simon, em João Monlevade;
e Carlos Pimenta - falecimento do Sr. Djalma Guimarães
(Ciente. Oficie-se.); e pela Comissão de Saúde e Ação
Social(2) - aprovação, na 47 Reunião Ordinária, do parecer
pela inconstitucionalidade, ilegalidade e antijuridicidade
do Projeto de Lei flQ 719/96, do Deputado Ermano Batista, e
dos Requerimentos ngs 1.579/96. do Deputado Marco Régis, e
1.396/96. do Deputado Paulo Schettino; e pela Comissão
Especial para Proceder a Estudos para a Implantação, através
dos órgãos e Programas de Atuação do Governo do Estado, da
Plataforma de Ação. Documento Reivindicatório, Resultado da
IV Conferência Internacional da Mulher - comunicando o final
dos seus trapalhos e encaminhando relatório final(Ciente.
Pubiiqje-se.
- O teor do relatório final é o seguinte:

RELATORIO FINAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA PROCEDER A
ESTUDOS PARA A IMPLANTAÇÃO, ATRAVÉS DOS ÓRGÃOS E PROGRAMAS
DE ATUAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO, DA PLATAFORMA DE AÇÃO,
DOCUMENTO REIVINDICATÓRIO RESULTANTE DA IV CONFERÊNCIA

INTERNACIONAL DA MULHER
1 - Constituição e objetivos
Esta Comissão Especial da Assembléia Legislativa foi
constituída a partir de requerimento da Deputada Elbe
Brandão, deferido na reunião ordinária de 5/10/95, e se
destina a estudar a implementação, através dos ór'gãos e
programas de atuação do Governo do Estado, da Plataforma de
Ação, documento reivindicatõrio resultante da IV Conferência
Internacional da Mulher.
2 - Composição
Para compor a Comissão Especial foram designados, como
membros efetivos, os Deputados Elbe Brandão (PSDB).
Bonifácio Mourao (PMDB), Alberto Pinto Coelho (PPB), Bilac
Pinto (PFL) e -Almir Cardoso (PT) e, como suplentes, os
Deputados José Bonifácio (PSDB). Antônio Andrade (PMDB),
Antônio Genaro (PPB), Jorge I'lannas (PFL) e Gilmar Machado
(PT)
Instalada a Comissão em 16/10/95, foram eleitos os

Deputados Almir Cardoso e Bilac Pinto para Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, e foi designada como
relatora a Deputada Elbe Brandão. O prazo para o término dos
trabalhos desta Comissão foi prorrogado até o dia 20/8/96.
3 - Documentação recebida
A Comissão recebeu os seguintes documentos:

- Propostas para a Comissão Especial sobre a Plataforma
de Ação da IV Conferência Mundial da Mulher', da Comissão
Estadual cas Mulheres Trabalhadoras Rurais, da FETAEMG.
2 - Propostas para a Audiência Pública do Dia 14/8/96',
resultante de reunião realizada com mulheres representantes
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de vários grupos de produção, entidades. ONG5 e órgãos
governamentais, em 9/8/96, e encaminhado pela Vereadora
Neusinha Santos.
3 - "Plataforma Beijing 95: Um Instrumento de Ação para as
Mulheres, da Coordenação Sub-Regional Cone Sul e ONGs para
Beijing e de outras entidades.
4 - Programa Cidadania Feminina, Direito Humano Universal
- Prioridade Local, do Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher do Rio de Janeiro.
5 - Ofício ng GP/090/96, de 10/1/96, da OAB, seção de Minas

Gerais.
6 - Oficio de 2/3/96 da Delegacia Especializada de Crimes

Contra a Mulher.
7 - Oficio ng 29. de 31/1/96. da FETAEMG.
4 - Discussão do tema e apresentação de propostas
Para o alcance dos objetivos programados, a Comissão
solicitou a colaboração de diversos órgãos públicos e
entidades civis, com vistas ao encaminhamento de sugestões e
á participação em audiência pública para discussão do tema,
em Conjunto com a Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais desta Casa.
Realizada no dia 14/8/96, a audiência contou com a presença

das Sras. Hildésia Alves de Medeiros. Secretária Executiva
de Articulação de Mulheres, do Rio de Janeiro; Azize Nacur,
representante da Sra. Maria de Lourdes Prata Pace,
Presidente do Conselho Estadual da Mulher; Neusinha Santos,
Vereadora à Câmara Municipal de Belo Horizonte e membro do
Conselho Municipal da Mulher: Maria Antônia Costa Nogueira,
da FETAEMG; e Lúcia Maria Lins Zilles, da OAB, seção de
Minas Gerais. Estiveram presentes, ainda, 23 representantes
da Comissão Estadual das Mulheres Trabalhadoras Rurais, a
Sra. Maria Izabel Bebela Ramos de Siqueira, da diretoria do
Conselho Estadual da Mulher, e representantes de outras
entidades ligadas ao movimento das mulheres.
A representante da Secretaria Executiva de Articulação de
Mulheres, do Rio de Janeiro, discorreu sobre a importância
cia Conferência de Beijing, que contou com a participação de
mais de 400 representantes do Brasil. Cerca de 40 mil
pessoas estiveram em Beijing, fato absolutamente inédito na
história das conferências promovidas pela ONU. Além das
representações oficiais de 184 paises, a Conferência
conseguiu mobilizar um grande contingente de organizações
não governamentais.
Segundo a convidada, aquele foi um momento privilegiado,
pois a condição da mulher esteve no centro das atenções do
noticiário mundial, e os Governos de todos os países
presentes foram obrigados, pela diplomacia, pela pressão e
pela mobilização, a enfrentar temas complexos sob a
perspectiva feminina. Os Governos assumiram e assinaram uma
declaração e uma plataforma de ação que contêm diversos
pontos importantissimos para a vida da mulher.
A questão, agora, é saber como as deliberações serão
colocadas em prática e o que a sociedade vai fazer para
cobrar o cumprimento dos compromissos assinados. A Sra.
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Hildésia Alves de Medeiros afirmou que, no Estado co Rio de
Janeiro, o Conselho dos Direitos da Mulher tem uma
participação atuante, tendo Criado o Programa de Cidadania
Feminina, na perspectiva de que Beijing é aqui, isto é. a
Conferência foi na China, mas temos de fazê-la viva em Cada
um dos espaços onde atuamos. Finalizando sua palestra,
sugeriu que os parlamentares mineiros façam uma edição do
texto "Plataforma Beijing 95: Instrumento de Ação para as
Mulheres, para a qual a sua instituição oferece os
fotolitos de reprodução.
A Vereadora Neusinha Santos dividiu a sua fala em três

momentos. No primeiro, destacou os pontos mais importantes
da Conferência e que são vitais para a realidade de Belo
Horizonte e do Estado de Minas Gerais. NO segundo, relatou
as ações concretas que estão sendo realizadas na Capital. E.
por último, apresentou as suas propostas.
Segundo a Vereadora, a maior conquista da plataforma da IV
Conferência Internacional da Mulher foi a determinação de
que a violação dos direitos da mulher Constitui violação aos
direitos humanos. sesse sentido, ela sugere que sejam
criadas estruturas e equipamentos para diminuir ou erradicar
a violência contra as mulheres no Estado de Minas Gerais,
com delegacias especializadas, casas-abrigo e politicas
públicas de construção da cidadania da mulher. Além disso, é
preciso achar formas concretas para acabar com a
prostituição infantil no Estado.
Outro ponto fundamental discutido na Conferência é o
processo de feminização da pobreza, isto é, cerca de 70% dos
pobres do mundo são mulheres. A palestrante demonstrou seu
espanto pelo fato de o Governo brasileiro ter assinado a
Plataforma de Ação sem reservas, mas até o momento não
desenvolveu qualquer ação concreta para superar o problema
da pobreza. Pelo contrário, o nosso Governo compactua com o
assassinato de companheiros e companheiras rurais que lutam
pelo direito ce trabalhar a terra. E necessário, segundo a
Vereadora, que a Assembléia Legislativa se comprometa com a
reforma agrária, executada sob o controle das trabalhadoras
e dos trabalhadores no Estado de Minas Gerais, e envide
esforços para a-criação de programas de geração de emprego e
renda, capazes de trazer rendimentos decentes e dignos para
as mulheres.
Para Neusinha Santos, o trabalho doméstico foi outro
importante tema discutido na Plataforma de Ação. Considerá-
lo como um trabalho produtivo foi um grande avanço. E
importante, agora, que isso seja colocado em prática. Para
tanto, ela sugere que a Assembléia Legislativa, juntamente
com os outros Poderes, desenvolva imediatamente uma
metodologia para mensurar o valor do trabalho doméstico em
nosso Estado. A Vereadora acredita que, se a Comissão fizer
esse trabalho, será um fenomenal avanço para as mulheres
mineiras, que 

p
oderão ser um espelho para o Brasil.

o acesso á moradia foi outra sugestão apresentada pela
representante ao Conselho Municipal aa Mulher, de Belo
Horizonte, que afirmou ser necessário o Desenvolv i mento de
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um programa de financiamento de habitação popular no Estado
de Minas Gerais, privilegiando as mulheres chefes de
família.
A Plataforma de Ação discutiu ainda a necessidade de se
fazer um movimento para que as mulheres participem das
instâncias de decisão e de que elas sejam preparadas para o
exercício do poder. Para tanto, sugere que o Legislativo
mineiro estabeleça cotas minimas de participação de mulheres
nos cargos cie assessoria e do primeiro escalão dos poderes
públicos estaduais e que colabore com um curso de
treinamento de mulheres candidatas a Vereadoras.
Ao final, Neusinha Santos leu para a audiência o documento

de organizações não governamentais, contendo propostas e
sugestões para a implantação da Plataforma de Ação, das
quais destacamos: desenvolvimento de programas de atenção à
saúde e à sexualidade da mulher e ao planejamento familiar;
divulgação e orientação à população sobre a violência contra
a mulher e revisão das leis sobre os crimes dessa natureza;
garantia de uma educação não discriminatória para a mulher e
não sexista; promoção cia autonomia econômica das mulheres;
repúdio às propagandas que depreciem e desqualifiquem a
imagem feminina; levantamento, pelo censo, do número de
mulheres chefes de família, entre outras.
Ao discorrer sobre as propostas apresentadas durante a
reunião, afirmamos que o espaço para discussão da mulher já
é permanente na Assembléia Legislativa e sugerimos que temas
como reforma agrária, carteira de financiamento e política
habitacional sejam debatidos com autoridades convidadas,
como o Secretário Adjunto João Batista dos Mares Guia, e
representantes do BDMG e do INDI. A contribuição do
Legislativo mineiro no que diz respeito à maior participação
das mulheres na política também é possível por meio da
divulgação feita pelo programa "Assembléia Informa" e por
correspondências às candidatas.
Além disso, entendemos que a distribuição de uma cartilha

contendo a Plataforma de Ação também ê possível. Sugerimos,
ainda, que a Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
passe a se chamar Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais e da Mulher. Por outro lado, entendemos que a
criação de um conteúdo programático específico sobre &s
mulheres nas escolas deveria passar por uma discussão
prévia, antes da sua transformação em proposta da Comissão.
A Sra. Azizi Nacur, reoresentante do Conselho Estadual da

Mulher, por sua vez, afirmou que a maneira de a mulher ter
igualdade de tratamento está na sua capacidade de se fazer
representar e oue a audiência era um momento oportuno para
fazermos uma reflexão profunda sobre essa questão.
A representante da Federação dos Trabalhadores na

Agricultura ao Estado de Minas Gerais, Maria Antônia Costa
Nogueira, afirmou que as trabalhadoras rurais são excluídas
e desconsideradas em sua profissão, por isso a sua grande
luta é pelo reconhecimento de sua atividade profissional.
Elas, que exercem dupla jornada de trabalho, não têm o seu
trabalho reprodutivo reconhecido no regime cie economia
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familiar por ser este Confundido com o trabalho doméstico.
Os censos oficiais, as instituições públicas de previdência.
fomento e crédito e os órgãos do Judiciário não as
consideram enquanto trabalhadoras, o que lhes tem causado
uma série de prejuizos, em especial, a impossibilidade de
receberem a aposentadoria e os demais benefícios
previdenciários.
A representante da FETAEMG leu para a audiência sugestões e
propostas elaboradas com base na Plataforma de Ação de
acordo com as reivindicações do movimento sindical e das
entidades sociais que atuam no campo juntamente com as
propostas aprovadas pelo 3g Encontro Estadual das
Trabalhadoras Rurais. São estas as propostas apresentadas:

- Incorporar a problemática da mulher trabalhadora rural.
procurando considerar a necessidade de institucionalização
do tema, de forma que sejam criados ou reorientacios
programas e instrumentos voltados oara a mulher produtora de
alimentos.
2 - Reorientar, com a participação das trabalhadoras
rurais, as políticas públicas e os programas, de modo a
reconhecer a mulher trabalhadora rural assegurar o
atendimento às suas necessidades nas áreas produtiva e
social e adotando uma perspectiva de gênero.
3 - Adotar a reforma agrária como medida eficaz para a

erradicação da pobreza, para o combate á fome, á miséria, ao
desemprego, ao êxodo rural e para o fortalecimento do regime
de economia familiar.
4 - Agilizar os processos de assentamento de trabalhadores
rurais e promover, junto aos assentados, ações que garantam
o desenvolvimento rural sustentado que contemple a
perspectiva de gênero.
5 - Promover gestões junto ao INCRA para o enquadramento

das mulheres corno trabalhadoras nos Caaastros de Assentados
e nas Declarações do Imposto Territorial Rural - ITR -, bem
como a requalificação das trabalhadoras já cadastradas.
6 - Reorientar os programas ae desenvolvimento rural,

especialmente aqueles implementados pelo sistema operacional
ca agricultura, para que promovam:
- o desenvolv-imento rural sustentado com o fortalecimento
da agricultura familiar; a prioridade para a segurança
alimentar; padrões de desenvolvimento agrícola
diversificado, sustentáveis em longo prazo, que restaurem as
condições ecológicas da produção e respeitem o potencial de
cada ecossistema apoiando-se nas bases científicas da
agroecologia; o fortalecimento de novas relações entre os
seres humanos e a natureza, entre homens e mulheres, com
base no respeito às diferenças., na igualdade da distribuição
dos benefícios e na democracia, contribuindo para evitar o
êxodo rural
- o reconhecimento da importância da participação da mulher

na segurança alimentar e na preservação do meio ambiente,
adotando medidas concretas de apoio e estimulo à agricultura
familiar e incorporando aos seus projetos a perspectiva de
gênero:



33 rA--1
- a assistência técnica e a extensão rural, com atendimento

exclusivo aos pequenos produtores, suas famílias e os
assentados da reforma agrária, de acordo com a Constituição
Estadual
- o acesso a programas de crédito e comercialização:
- o estimulo e orientações a projetos associativos
geradores de renda, com a participação de trabalhadores
rurais;
- o desenvolvimento de programas de capacitação e de
reciclagem que permitam às trabalhadoras a aquisição de
conhecimentos e o aprimoramento técnico visando ao melhor
desempenho em suas atividades produtivas;
- a estruturação do IMA, de modo a permitir a efetiva

operacionalização no que se refere à fiscalização quanto ao
uso indiscriminado de agrotôxicos.
7 - Promover uma ampla campanha de conscientização sobre o
uso de agrotõxicos, com o objetivo de mostrar o real perigo
do uso dos produtos quimicos, e apontar as alternativas à
sua utilização.
8 - Promover orientações com vistas a que seja criado, em
nível municipal, o Conselho Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, enquanto espaço de discussão de
propostas compartilhado pela administração municipal e pelas
entidades da sociedade civil para a definição e a
implementação de políticas e que adote a perspectiva de
gênero.
9 - Assegurar, nos projetos de desenvolvimento de
comunidades rurais, a participação das mulheres desde a sua
concepção.
10 - Adotar medidas para que os órgãos responsáveis

pela informação assumam o tema da participação feminina no
mercado de trabalho das áreas rurais, a fim de que sejam
adotadas metodologias que contribuam para reduzir a
inviabilidade do trabalho da mulher, para difundir sua
importância e propiciar a solução de problemas.
11 - Fazer gestões junto aos órgãos de fiscalização do

trabalho para que assegurem o fiel cumprimento dos direitos
trabalhistas da mulher trabalhadora rural e das normas de
saúde e segurança no trabalho.
12 - Implementar programas de qualificação e

requalificação profissional, dirigidos especialmente ao
público de mulheres jovens.
13 - Desenvolver programas de apoio á criança e ao

adolescente, que impeçam o seu ingresso precoce no mercado
de trabalho e lhes assegurem os meios para educação e
sobrevivência dignas.
14 - Coibir a prática do trabalho escravo mediante a
rigorosa aplicação dos dispositivos legais e O

desenvolvimento de programas emergenciais de apoio aos
trabalhadores nessa situação.
15 - Fazer gestões junto à universidade e aos centros

de pesquisa para a realização de estudos que visem
aprofundar a análise dos complexos problemas relacionados
com a mulher trabalhadora rural.
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16 - Promover a reestruturação do Conselho Estadual dos
Direitos da Mulher de modo a viabilizar o tratamento das
questões das mulheres trabalnadoras rurais, com sua
participação na definição de diretrizes e ações a fim de
garantir o seu reconhecimento enquanto trabalhadora rural e
o respeito de seus direitos.
17 - Promover campanha de documentação e

conscientização das mulheres trabalriadoras rurais sobre seus
direitos sociais, trabalhistas e previcenciários.
18 - Desenvolver pesquisas e estudos referentes ao

trabalho aa mulher trabalhadora rural no mercado formal e
informal, que possam subsidiar políticas e legislações
especificas referentes à mulher.

 

19 - Promover eventos que tratem das relações entre os
gêneros e os direitos da mulher no mundo ao trabalho rural.
20 - Promover, junto ao Congresso Nacional, gestões

para que os Códigos Civil e Penal sejam reformulados com o
objetivo de se eliminarem os artigos discriminatórios ã
mulher, a fim de se garantir a plena igualdade de direitos
entre os gêneros.
21 - Promover a adoção do modelo de educação dirigido
aos trabalhadores rurais das escolas-família agricolas,
adotando, no seu currículo e na prática, a perspectiva de
gênero.

 

22 - Garantir a melhoria do sistema estadual de ensino
na área rural como meio de prevenir o êxodo rural,
facilitando o acesso às escolas e o pleno aproveitamento dos
alunos, incorporando o tratamento da questão de gênero,
especialmente no que se refere à adaptação do calendário
escolar ao calendário agricola. de forma a evitar que os
momentos de maior demanda de mão-de-obra familiar coincidam
com as atividades escolares; reformulação dos currículos
escolares de forma a adaptá-los á real idade do campo; adoção
de livros didáticos não discriminatórios à figura feminina e
que, preferencialmente, apresentem a perspectiva de género;
capacitação especifica para as professoras e outros
profissionais que atuem nas escolas rurais; implantação de
cursos de alfabetização no meio rural e nas áreas de moradia
de assala r iados r urais, na perspectiva de se vencer o
analfabetismo predominante entre as mulheres, condição
essencial ao exercício de sua cidadania; criação de escolas
agrotécnicas voltadas para a viabilização e o fortalecimento
da agricultura familiar, garantindo o acesso e mulheres
jovens.
23 - Fazer gestões junto a universidades para que orientem

estágios de seus alunos no meio rural, nas diversas áreas de
conhecimento e atuação, especialmente na área agrotécnica.
24 - Promover, junto aos conselhos municipais de saúde,

orientações a fim de que elaborem e implementem políticas de
proteção à saúde da mulher e que incorporem a perspectiva de
gênero, especialmente no que se refere a direitos
reprodutivos: prevenção de doenças sexualmente
transmissiveis; prevenção do câncer do colo uterino e das
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mamas: atenção e assistência em fase de climatério;
assistência psicológica.
25 - Desenvolver programas de educação sexual e direitos
reprodutivos nas escolas, por meio dos meios de comunicação
acessíveis aos trabalhadores rurais.
26 - Promover a criação de delegacias especializadas em
crimes contra a mulher nas cidades-pólo, com a seguinte
estrutura:
- instalação em imóvel próprio, tendo em vista que o seu
funcionamento dentro de sede de delegacia regional ou
seccional inibe a vítima;
- recursos materiais e humanos necessários:
- corpo de policiais em número suficiente para atender a

demanda;
- viaturas e combustível suficientes:
- criação de uma equipe de apoio, composta por defensoras
públicas, psicólogas, assistentes sociais, integradas à
Associação dos Alcoólicos Anônimos:
- criação de albergues para acolher as vitimas.
27 - Desenvolver ações que garantam a efetiva punição dos

autores de crimes contra as mulheres.
28 - Adotar medidas eficazes que coíbam a prostituição
infantil, mediante políticas de caráter estrutural que
garantam vioas condignas no campo, acesso à terra, ao
emprego e ao salário.
29 - Destinar prioritariamente os recursos provenientes das
subvenções sociais a ações voltadas para a promoção social e
a auto-sustentação financeira da mulher trabalhadora rural
inserida nos níveis mais elevados de pobreza e na condição
de chefe de família.
30 - Que a Comissão Especial estimule a criação de um
centro de estudos e assessoria com a participação de
parlamentares, a exemplo do CFÊMEA - Centro Feminista de
Estudos e Assessoria, de Brasília.
A convidada destacou, entre as propostas relacionadas,
aquelas que a entidade quer que sejam implementadas o mais
rápido possível. Dessa forma, priorizou a questão da
reestruturação do Conselho Estadual do Direito da Mulher,
com a garantia de participação da FETAEMG no órgão; a
promoção de campanhas de documentação e conscientização das
mulheres trabalhadoras rurais sob

r
e seus direitos sociais,

trabalhistas e previdenciários: a promoção de gestões para
que o INCRA enquadre as mulheres como trabalhadoras nos
cadastros de assentamentos e nas declarações do Imposto
Territorial Rural, bem como na requalificação das
trabalhadoras já cadastradas; e a criação de delegacias
especializadas em crimes contra a mulhe- nas cidades-pólo do
Estado. A Sra. Maria Antônia entende que a existência dessas
delegacias regionais vai permitir que todas as mulheres, em
particular as trabalhadoras rurais, possam denunciar e
combater a violência que sofrem, especialmente elevada nas
zonas rurais. Para tanto, solicitou ainda da Comissão um
especial empenho para sensibilizar o Governo do Estado
quanto a sua implementação.
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Uma outra proposta se refere à criação, no âmbito da
Secretaria da Educação, de uma comissão voltada
exclusivamente para o desenvolvimento da educação no meio
rural e que nela seja garantida a participação das
trabalhadoras rurais. Entre outras razões, essa comissão se
justifica, segundo a convidada, pelo fato de que a maior
parte dos analfabetos de todo o mundo é composta por
mulheres, principalmente as residentes em áreas rurais.
Considerando a importância e a amplitude da Plataforma de
Ação da Organização das Nações Unidas, essa representante
considera insuficiente e limitada a realização de apenas uma
audiência pública para discutir todas as questões nela
contidas. Assim, propôs a realização de um seminário
legislativo no qual seria possível a ampliação da discussão
a outras mulheres e a outros grupos sociais que atuam na
área.
Informamos à audiência que a criação das delegacias

especializadas de crimes contra a mulher foi uma das
recomendações contidas no relatório da Comissão Especial
criada nesta Casa para estudar a questão e já encaminhado ao
Governo Estadual. Entendemos que cabe, agora, o
acompanhamento para se averiguar a implementação da medida.
Quanto ao financiamento de campanhas de orientação à
trabalhadora rural, medida solicitada pela FETAEMG,
solicitamos que o Conselho Estadual da Mulher apresente um
programa com indicação de valores monetários, a fim de que
possa ser incluído no orçamento estadual.
Quanto à solicitação para a realização de seminário
legislativo sobre a mulher, sugerimos que esse seminário
seja realizado no dia 8 de março do próximo ano, centrado
nas áreas de habitação, reforma agrária, carteira de
financiamento, educação e saúde.
A Sra. Lúcia Maria Zilier, representante da OAB - Seção
Minas Gerais, afirmou em sua palestra que não basta a
inclusão de leis inovadoras se a mentalidade imperante no
Pais continua conservadora e machista, porque a
discriminação de gênero constitui ilícito que precisa ser
severamente punido. Nesse aspecto, é necessária a criação de
uma política estratégica permanente com o fim de se
estudarem projetos que possam ser apresentados pelos grupos
organizados da sociedade na efetivação legal de programas
igualitários.
Já a Sra. Maria Izabel Bebela Ramos de Siqueira, da
diretoria do Conselho Estadual da Mulher, falou sobre a
necessidade de formalização de uma comissão para divulgar a
Plataforma de Beijing para que todos possam compreendê-la e
fazer com que chegue a todos a informação sobre os seus
resultados.
O público presente à audiência apresentou ainda as
seguintes propostas: concessão de recursos da subvenção
social aos sindicatos para o desenvolvimento de programas de
formação e de educação de mulheres e jovens: doação de
cópias da gravação da audiência a entidades que atuam na
questão da mulher: realização de gestões junto ao Instituto
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Nacional de Seguro Social - INSS - para que esse Instituto
reconheça a atividade da mulher rural como trabalho
produtivo: encaminhamento de cópias desse relatório e os
resultados do trabalho dessa comissão a todos os
representantes de entidades presentes à audiência.
Outra questão abordada pela Sra. Hildésia é a necessidade
de fazer com que essa discussão chegue aos municípios. E,
finalmente, a Vereadora Neusinha Santos sugeriu que todas as
participantes presentes à audiência envidem esforços junto
aos municípios e às Câmaras Municipais para que sejam
criados conselhos municipais do direito das mulheres,
articulados com o Conselho Estadual da Mulher.
Ao término da reunião, as trabalhadoras rurais presentes
prestaram uma homenagem cantando uma música.
5 - Conclusões
Após os exames das propostas apresentadas pelas entidades
presentes à audiência pública, entendemos que a implantação
no Estado da Plataforma de Ação da IV Conferência
Internacional da Mulher é uma longa e árdua tarefa, com que
essa Casa não pode deixar de contribuir. Muitas medidas
contidas no documento da ONU dependem da decisão política de
diversas esferas governamentais e da participação ativa de
organizações da sociedade civil; a sua implantação
definitiva será resultado, portanto, desse esforço conjunto.
ao qual o parlamento mineiro poderá oferecer o seu decisivo
e valioso apoio.
A carta assinada pelo Brasil é a consolidação dos anseios
de milhões de mulheres em todo o mundo, que nela encontram a
forma necessária para a garantia do desenvolvimento, da paz
e da real e ativa participação cia mulher em todas as
situações da vida, em seus aspectos econômicos, politicos,
sociais ou culturais. A proposta é clara, e dessa forma foi
aceita. Portanto, não temos que discuti-Ia, mas torná-la
realidade por meio de ações e politicas públicas que
contemplem suas determinações.
Dada a complexidade dos temas tratados no texto resultante
da mencionada conferência que é considerada a mais
significativa já realizada pela Organização das Nações
Unidas, e a permanência, em nossa sociedade, de
características profundamente patriarcais, sabemos que a sua
implantação em nosso Estado será um longo e árduo caminho,
do qual, sem dúvida, todos os que lutam por uma sociedade
mais humana, mais justa, mais igualitária hão de participar
com entusiasmo e determinação, rumo ao terceiro milênio, em
que haverá paz e prosperidade para todos os povos.
Nesse sentido, os primeiros passos a serem dados estão,
ainda, relacionados com a continuidade da discussão da
pataforma e da busca de melhores soluções para as questões
nela colocadas. Por essa razão, acatando a sugestão
apresentada pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura
do Estado de Minas Gerais, propomos que esta Casa realize um
seminário legislativo em março do próximo ano, na semana do
dia 8, sobre o tema da mulher, o qua l tenha por objetivo a

E
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elaboração do Programa Mineiro de Cidadania da Mulher, que
ora propomos.
Nesse seminário, a maior parte das propostas escolhidas por

esta Comissão poderão ser amplamente debatidas por diversos
segmentos sociais. Consolidadas em forma de programa,
poderão ser executadas pelo poder público, com o
acompanhamento e a contribuição da sociedade civil. Assim,
questões fundamentais e de complexa implementação poderão
ser contempladas, como, por exemplo, a sexualidade e a saúde
da mulher; o acesso à terra, ao crédito e à tecnologia
agrícola; a educação igualitária; o respeito á figura da
mulher por parte dos meios de comunicação; o fim da
violência; o acesso aos centros de poder e decisão e muitos
outros, constantes na Plataforma de Ação de Beijing.
Algumas iniciativas já devem ser tomadas de imediato. Entre

essas, destacamos a sugestão de que a Assembléia Legislativa
imprima e distribua 5 mil exemplares do documento intitulado
"Plataforma Beijing 95: Instrumento de Ação para as
Mulheres", tendo em vista o total desconhecimento do público
em geral sobre os resultados da IV Conferência da Mulher.
A violência praticada contra a mulher - e as medidas
inoperantes dos órgãos públicos para combatê-la - é, talvez,
um dos problemas que mais causa preocupação no nosso Estado.
No ano passado, por nossa iniciativa, esta Casa criou uma
Comissão Especial para estudar a matéria e apresentar
sugestões visando a solucionar o problema; o trabalho foi
apresentado em forma de relatório, que foi encaminhado a
diversas autoridades federais e estaduais. Devido ás
solicitações das entidades que se encontravam presentes na
audiência, sugerimos seja encaminhado requerimento
solicitando o comparecimento do titular da Secretaria de
Estado da Segurança Pública a fim de que informe esta Casa
sobre os trabalhos desenvolvidos por aquela Secretaria no
combate ã violência contra a mulher e à prostituição
infantil e, em especial, sobre a situação das delegacias
especializadas da área, tendo em vista as recomendações
contidas no mencionado relatório.
A falta de reconhecimento do trabalho realizado em casa é
Outro tema que preocupa as mulheres, devido aos inúmeros
prejuízos que lhes causa. As trabalhadoras rurais, em
especial, sofrem grandes danos em vista disso, pois seu
trabalho não é entendido como parte do regime de economia
familiar, nos termos do art. 6Q, f 3, do Decreto Federal n
611, de 21/7/96, que dá nova redação ao regulamento dos
benefícios da previdência social, aprovado pelo Decreto n
357, de 7/12/91, e incorpora as alterações da legislação
posterior.
Embora saibamos que esta matéria foge à alçada deste Poder,
no nosso entendimento, podemos contribuir já para a sua
solução, encaminhando sugestões ao Congresso Nacional e
convidando representantes do Governo Federal para
participarem de discussões sobre o tema e sobre a aplicação
do referido decreto. E importante que esta Casa se mobilize,
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de todas as formas, para que o trabalho feminino realizado
em casa seja reconhecido.
Sugerimos, também, seja encaminhado ao Conselho Estadual
dos Direitos da Mulher pedido de providências para que sejam
promovidas campanhas de documentação e conscientização sobre
os direitos sociais, trabalhistas e previdenciários das
trabalhadoras rurais. Programas com esse fim poderão ser
garantidos financeiramente no orçamento estadual.
O encaminhamento de requerimentos para que o Poder
Executivo inclua a representação das trabalhadoras rurais no
Conselho Estadual dos Direitos da Mulher e para que seja
criada, no âmbito da Secretaria da Educação, uma comissão
voltada exclusivamente para o desenvolvimento da educação no
meio rural, garantida a participação de representantes das
trabalhadoras rurais, é medida a ser adotada imediatamente.
A Mesa da Assembléia sugerimos que a Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais passe a se denominar Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais e da Mulher.
As propostas referentes à mulher e à reforma agrária
deverão ainda ser encaminhadas à coordenação do seminário
'Reforma Agrária em Minas Gerais, que será realizado nesta
Casa no dia 2/9/96.
O combate à feminização da pobreza poderá ser iniciado
mediante a realização de debates com a presença da
Assessoria Especial do Governador para a Reforma Agrária, de
representantes do BDMG, do INDI, da Secretaria de
Agricultura e de outras entidades relacionadas com o
financiamento e o fomento da produção sobre o apoio e o
incremento da participação das trabalhadoras rurais e
urbanas.
A apresentação de projeto de lei autorizando a concessão de

verbas de subvenção social para o financiamento de programas
de educação e conscientização da mulher trabalhadora e das
questões a ela relacionadas, desenvolvidos por entidades
sindicais estaduais, é outra sugestão que apresentamos.
As demais propostas apresentadas deverão ser encaminhadas
para o exame das comissões permanentes desta Casa e ao Poder
Executivo, especialmente aquelas que tratam da análise e da
reorientação das políticas públicas a partir da perspectiva
e das necessidades das mulheres.
Finalmente, sugerimos que sejam encaminhadas cópias deste
relatório e dos resultados do trabalho desta Comissão a
todos os representantes de entidades presentes á audiência
realizada no dia 14/8/96.
Concluídos os trabalhos, acreditamos que, cumpridas as
recomendações contidas neste relatório, o quadro de descaso
dos øoderes públicos pelas questões da mulher em nosso
Estado poderá, finalmente, ser transformado. Dessa forma, a
mulher mineira terá condições de alcançar a cidadania plena
que todos almejamos.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1996.
Almir Cardoso, Presidente - Elbe Brancão, relatora - Bilac
Pinto - João Leite.
- Publicado, inclua-se o relatório em ordem do dia.
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Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, gostaria.
inicialmente, de fazer um comunicado. Na sexta-feira da
semana passada, o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Santana do Manhuaçu e coordenador da campanha do
Prefeito do PT na cidade recebeu uma carta-bomba, que só não
foi detonada devido à percepção antecipada de seu conteúdo,
já tendo sido aberto inquérito na Delegacia Regional da
Policia Civil para apuração dos fatos. Queremos registrar o
clima vivido pelas campanhas eleitorais no interior de
Minas. Recentemente, tivemos assassinato de Prefeito, de
cabo eleitoral, o que mostra que a democracia não pode
conviver com nenhum tipo de violência ou de atentado.
Gostaria, também, nesta questão de ordem, de solicitar a

suspensão, de piano, da reunião, pois V. Exa. pode verificar
a inexistência de número regimental para continuação dos
t rabal nos.
O Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, peço seja
feita chamada para recomposição oe "quorum'.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados. Com a palavra, o Sr. Secretário.
0 Sr. Secretário (Deputado Durval Angelo) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 14 Deputados, que.
somados aos 4 que se encontram nas Comissões, perfazem um
total de 18 Deputados. não havendo quorum" para
prosseguimento de nossos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,

convocando os Deputados para as especiais de logo mais, ás
19h30min, e de amanhã, dia 4, ás 8 horas, e para a
extraordinária, também de amanhã, às 20 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a ordinária
deliberativa, na mesma data, às 14 noras, com a Seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciaca é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 52ê REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
As quinze horas do dia vinte e sete de agosto de mil
novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões
os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna, Anivaldo
Coelho e Alencar da Silveira Júnior (substituindo este ao
Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PDT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente. Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Ánivaldo
Coelho que proceda ã leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Nos termos do art. 122, IV. do Regimento Interno, a
Presioência acusa o recebimento, para apreciação desta
Comissão, dos Projetos de Lei ngs 926 e 929/96. Passa-se ã
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fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições
sujeitas à apreciação do Plenário. Registra-se a presença do
Deputado Antônio Genaro. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
Projeto de Lei ng 865/96 com as Emendas ngs 1 a 8 (relator:
Deputado Arnaldo Penna); e do Projeto de Lei nQ 901/96 na
forma do Substitutivo nQ 1 (relator: Deputado Anivaldo
Coelho, ao qual a proposição foi redistribuída). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Âilton Vilela - Anivaldo Coelho.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA
E POLÏTICA RURAL
As dez horas e trinta minutos do dia vinte de agosto de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Piau, Carlos Pimenta, Ajalmar
Silva e Almir Cardoso, membros da referida Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ajalmar
Silva que proceda à leitura da ata da reunião anterior, oue,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência esclarece que a reunião tem por
finalidade discutir a fiscalização trabalhista em
propriedades rurais neste Estado, com os Srs. Jorge Machado,
Delegado Regional do Trabalho, Maria de Lourdes Queiroz,
Procuradora do Trabalho, e Gilman Viana Rodrigues,
Presidente da FAEMG. Em seguida, a Presidência convida as
referidas autoridades para tomarem assento à mesa e informa
estarem presentes, também, os Srs. Djalma de Souza Vilelia,
Marcos Abreu, Nélson Rogério de Figueiredo Leão e Waidemar
Pimenta, assessores da FAEMG. O Deputado Paulo Piau tece
comentários sobre a questão trabalhista em propriedades
rurais e dá inicio à fase de exposição com a participação
dos convidados e dos assessores, seguida de debates com
direito a réplica. Esgotada essa fase, o Presidente informa
que os assuntos ventilados na reunião se encontram
registrados nas notas taquigráficas. Logo após, a
Presidência submete a discussão e votação o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nQ 735/96, do Deputado
Wanderley Avila, o qual é aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os traDalhos.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Marcos Helênio - Elbe Brandão -

Olinto Godinho.
ATA DA 43a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA
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Às dez horas do dia vinte e um de agosto de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão e
Elbe Brandão, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Bonifácio Mourão que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência informa que a finalidade
da reunião é apreciar a matéria da pauta e comunica o
recebimento das seguintes proposições: Projetos de Lei ns
833. 854 e 859/96 (distribuídos à Deputada Elbe Brandão),
832/96 (distribuído ao Deputado Durval Angelo), 861/96 e
Representação Popular ng 5/96 (distribuídos ao Deputado
Arnaldo Penna). Esgotada a matéria destinada à l Parte da
reunião, a Presidência passa ã 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a vot ação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário, e passa a
palavra à Deputada Elbe Brandão, que procede à leitura do
Parecer para 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 838/96. A
relatora conclui pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Em
seguida, passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. São aprovados os Requerimentos ns
1.506 e 1.527/96, que receberam dos relatores, Deputada Elbe
Brandão e Deputado Arnaldo Penna, respectivamente, parecer
pela aprovação. Em seguida, passa-se à discussão e à votação
do Parecer de Redação Final do Projeto de Lei ng 498/95, o
qual é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1996.
Ajairnar Silva, Presidente - Jairo Ataide - Arnaldo Penna -

Dirnas Rodrigues.
ATA DA 352 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e oito de agosto
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Paulo Schettino e
Arnaldo Penna (os dois últimos em substituição aos Deputados
Carlos Pimenta e Kemil Kumaira, respectivamente, por
indicação das Lideranças do Bloco da Maioria e do PSDB),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente. Deputado Marcos Helênio, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a ouvir o Sr.
Raimundo Inácio de Oliveira, Diretor-Geral do DETRAN-MG, que
discorrerá sobre a regulamentação da Lei ng 11.866, de 1995,
que dispõe sobre a aplicação dos exames de legislação de
trânsito, regras gerais de circulação e primeiros socorros.
Em seguida, solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, Que, lida e aprovada, é
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subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência
registra o comparecimento do convidado e do Sr. Mauricio
Pinto de Moura, assessor técnico do DETRAN-MG, e passa a
palavra à Deputada Maria José Haueisen para que explique o
objetivo da reunião. A seguir, concede a palavra ao Sr.
Raimundo Inácio de Oliveira, que faz sua exposição e
responde às perguntas dos Deputados, conforme consta nas
notas taquigráficas. Após, o Presidente suspende a reunião
por alguns minutos, para que os Deputados presentes possam
participar de outra reunião, no Plenário desta Casa. A
Presidência reabre os trabalhos às 10h20min, verifica a
presença dos Deputados acima mencionados e retorna a palavra
ao convidado para tecer suas considerações finais. Em
seguida, o Presidente registra a presença do Deputado Gil
Pereira e aproveita a oportunidade para apresentar
requerimento em que solicita sejam convidadas autoridades
para discutirem as novas tabelas de pr eços dos serviços de
cartórios. O Deputado Gil Pereira assume a Presidência e
submete a votação o requerimento, que é aprovado. O Deputado
Marcos Helénio reassume a direção dos trabalhos, agradece
aos convidados pela participação e pelos valiosos subsidios
trazidos a esta Comissão. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece o comparecimento dos Deputados e dos
demais pa'-ticipantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Marcos Helênio. Presidente - João Leite - Raul Lima Neto -

Geraldo Rezende.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 13.103
As quatorze horas e quinze minutos do dia vinte e oito de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Aílton Vilela, Alberto Pinto
Coelho e Gilmar Machado, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente ad hoc". Deputado
Ailton Vilela, declara abertos os trabalhos e informa que a
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente, designar o relator e, se possivel . apreciar o
relatório. A seguir, o Presidente determina a distribuição
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e solicita
ao Deputado Gilmar Machado que atue como escrutinador.
Recolhidas as cêdulas, verifica-se que foram eleitos para
Presidente o Deputado Ailton Vilela e para Vice-Presidente o
Deputado Alberto Pinto Coelho, ambos com 3 votos. O
Presidente eleito dá posse ao Vice-Presidente, e este, por
sua vez, empossa o Presidente, que agradece a escolha de seu
nome e, na oportunidade, designa o Deputado Gilmar Machado
para relator da matéria. O Deputado Gilmar Machado solicita
prazo regimental para emitir seu parecer, concedido pelo
Presidente. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente
agradece a presença dos membros da Comissão presentes,
convoca-os para a próxima reunião, a ser realizada no dia
3/9/96, às 14h30rnin. no Plenarinho II, com a finalidade de
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se apreciar o parecer do relator, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Ailton Vilela, Presidente - Paulo Schettino - Gilmar

Machado - Alberto Pinto Coelho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI No 13.103
(Parecer nos Termos do Art. 138, 2, do Regimento

Interno)
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso de atribuição que lhe
confere o art. 90. VIII, c/c o art. 70, II, da Constituição
mineira, opôs veto parcial à Proposição de Lei ng 13.103,
q ue institui contribuição previdenciária para custeio
parcial de aposentadoria de servidores públicos e dá outras
providências.
Por meio da Mensagem flQ 131/96, publicada em 3/8/96, o

Chefe do Poder Executivo comunicou ao Legislativo os motivos
da negativa de sanção. Foi constituida esta Comissão
Especial para examinar as razões do veto e sobre elas emitir
parecer, nos termos do art. 234, c/c o art. 112, 1, "b", do
Regimento Interno.
Tendo sido apresentado pelo relator um primeiro parecer,

que concluia pela rejeição do veto parcial, e com o qual não
concordou a maioria dos membros da Comissão, foi designado
outro relator e emitido este parecer, nos termos do art.
138, 2. do Regimento Interno.

Fundamentação
O veto parcial oposto à Proposição de Lei ng 13.103 incide
sobre seu art. 9g. em que se estabelece, para o Poder
Executivo, a obrigação de enviar à Assembléia Legislativa
projeto de lei especifico contendo a regulamentação de um
fundo destinado ao custeio das aposentadorias dos servidores
públicos estaduais, no prazo de 60 dias contados a partir da
publicação do texto legal no 'Minas Gerais. Em seu
parágrafo único_ o artigo vetado dispõe que metade dos
membros do grupo coordenador ao mencionado fundo será
composta de servidores públicos.
Em suas razões, argumenta o Governador do Estado ser
impossivel a elaboração dos estudos indispensáveis à
concretização da medida prevista no artigo vetado no prazo
estabelecido, consideradas a amplitude e a complexidade dos
dados a serem coletados e analisados.
São procedentes os argumentos apresentados pelo Chefe do
Poder Executivo. Havendo comprovados motivos de natureza
prática que impeçam a concretização da vontade do
legislador, o mais razoável é q ue se busquem novas soluções,
o que pode ser obtido por meio de novo texto legal, no qual
a norma juridica esteja adequada á realidade concreta.
A vontade do legislador, no caso em questão, de pende, até
mesmo para que seja viável a sua execução. de ações
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especificas, que se inscrevem na alçada do Executivo. Assim
sendo, cabe a este Poder a avaliação acerca dos prazos
necessários para que sejam executados os estudos
preliminares, indispensáveis para a elaboração de projeto de
lei que venha a instituir fundo contábil destinado ao
custeio parcial da aposentadoria dos servidores estaduais.
E. portanto, razoável a argumentação do Chefe do Poder
Executivo quando alega a inexistência de prazo hábi l para a
corc'-etização dos estudos necessários ao envio co projeto de
lei ao Legislativo, caso seja mantido o dispositivo vetado.
Mantiao o veto ao 'caput" do artigo, não se pode pensar em
outra solução que não a manutenção do veto ao seu parágrafo
único, pois a existência desse parágrafo somente tem sentido
no contexto do artigo integralmente considerado. Além do
mais, a especificação cia composição de um grupo coordenador
de um fundo contábil deve ser feita na mesma proposição
legal que venha a instituir esse fundo, conforme dispõe a
Lei Complementar ng 27. de 18/1/93.

Conclusão
Em face do ex posto, opinamos pela manutenção do veto
parcial oposto á Proposição de Lei np 13.103.
Sala das Comissões. 3 de setem pro de 1996.
Ailton Vilela, Presidente - Alberto Pinto Coelho, relator -
Paulo Schettino (voto contrário) Gilmar Machado (voto
contrário).

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 591/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar cie utilidade pública o Instituto
Apostólico Verbum Dei, com sece no Município de Belo
F'(or zonte.
Publicado no "Diário do Legislativo" de 30/11/95, foi o
projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do disposto no art. 195, c/c O art. 103, V, "a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
No tocanteaos aspectos jurídicos e constitucionais

pertinentes á matéria, verificamos que a entidade cumpre o
que determina a Lei nQ 12.240. de 5/7/96. pois tem
personalidade juridica. está em funcionamento há mais de
dois anos e sua diretoria é com posta de pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercido ce suas funções.

Conclusão
Em face do aduzido. concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ
591/95 na forma original.
Sala das Comissões. 3 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arn4iOo Penna. relator -

Ailton Vilela - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 709/96
Comissão de Saúde e Ação Social



46

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio. o projeto de lei em
tela tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação dos Evangélicos de Pará de Minas, com sede no
Município de Pará de Minas.
A proposição foi examinada preliminarmente, nos termos
regimentais, pela Comissão de Constituição e Justiça, que se
manifestou pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do projeto na forma proposta.
Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente

sobre a matéria, atendo-se ao seu mérito.
Fundamentação

A Associação dos Evangélicos de Pará de Minas é uma
sociedade civil de caráter beneficente, assistencial e
cultural, que tem por objetivo a coordenação de obras e
movimentos sociais, com vistas a oferecer melhor qualidade
de vida aos integrantes da comunidade local
Em virtude da natureza das atividades desenvolvidas pela

entidade, entendemos ser justo e Oportuno outorgar-lhe o
titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do relatado, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 709/96 no ig turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 3 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 806/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado .José
Bonifácio, tem por escopo declarar de utilidade pública o
Sindicato Rural de Mirai, com sede no Município te Mirai.
Em cumprimento a normas regimentais, a proposição foi

examinada preliminarmente pela Comissão te Constituição e
Justiça, que se manifestou pela juridicicade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma
apresentada.
Nesta fase dos trabalhos, compete-nos deliberar

conclusivamente- sobre o projeto no ig turno, atendo-nos ao
mérito.

Fundamentação
De acordo com o art. l Q do estatuto do Sindicato Rural de
Mirai, verifica-se que a entidade foi constituída para
coordenar as atividades do setor, proteger os interesses de
seus associados e representá-los legalmente junto à
Confederação Nacional da Agricultura, com vistas a
colaboração com os poderes públicos e demais associações.
Consideramos, pois, meritória a intenção de se lhe outorgar

o titulo declaratôrio de utilidade pública.
Conclusão

Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 806/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1996.
Jo r ge Hanras, relator.



PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 825/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcelo Cecé, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Beneficente dos Moradores do Municipio de
Abaeté, com sede no Município de Abaeté.
Publicado, foi o projeto submetido á apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-
lhe a Emenda nQ 1.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no lg turno, conforme prescreve o Regimento
Interno.

Fundamentação
De cunho filantrópico, a entidade em questão tem por
finalidade a promoção e a coordenação de ações para o
desenvolvimento regional.
Além disso, a associação incentiva a união dos moradores
para a defesa dos interesses comuns, na medida em que propõe
o levantamento e a discussão de problemas da comunidade, com
vistas a melhores condições de vida.
Consideramos, portanto, relevante e oportuna a iniciativa

de declará-la de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei no 825/96, no ig turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 3 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 847/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Andrade, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação

(2

	

	União Jovem a Caminho de Cristo - UJCC -, com sede no
Município de Patos de Minas.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação do projeto,
vem agora a matéria a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida associação é uma sociedade civil sem fins
lucrativos que visa ao amparo e ao auxilio da criança e do
adolescente. Em atendimento a seus princípios estatutários,
a entidade zela pela educação dos menores carentes e pela
integração social de suas respectivas familias
Tendo inegável importância o trabalho da instituição, é
meritória a iniciativa de declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 847/96 em sua forma original.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 848/96

Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, o projeto de lei
em análise objetiva declarar de utilidade pública a Academia
Pousoalegrense de Letras - APL -, com sede no Município de
Pouso Alegre.

Publicado, o projeto foi examinado pela Comissão de
Constituição e Justiça, que Concluiu por sua juridicidade.
Constitucionalidade e legalidade com a Emenda ng 1.
Compete agora a esta Comissão, na forma regimental
deliberar conclusivamente sobre a matéria no lQ turno.

Fundamentação
A APL é uma entidade que tem por objetivo incentivar a
difusão da língua e da literatura nacionais. Sem dúvida,
esse é um objetivo dos mais relevantes quando se sabe que a
cultura é fator de união da população, de desenvolvimento da
pessoa, de seu preparo para o exercício da cidadania e de
sua qualificação para o trabalho.

Por cumprir seus propósitos de divulgação da arte literária
e da cultura, a entidade merece o titulo declaratório de sua
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 848/96 no lQ turno, com a Emenda ng 1. da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 1 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 850/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o Projeto de Lei ng
850/96 visa declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente e Comunitária Ainda Resta Uma Esperança, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado, foi o projeto submetido à apreciação da Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Cabe, agora,
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
l Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Com vistas á dignidade do ser humano, a entidade mencionada
presta relevantes serviços de cunho social, propiciando
assistência e educação aos menos favorecidos.
Pelo êxito que vem alcançando no desempenho de suas
atividades, fica patente a significativa atuação da
entidade, sobretudo no âmbito da ação social.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

flQ 850/96 no lQ turno, em sua forma original
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1996.
Jorge Harnas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 851/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública o Ministério AMAE -
Associação Missionária de Apoio ao Evangelho, com sede no
Municipio de Matozinhos.
Publicado, o projeto foi examinado preliminarmente, nos
termos regimentais, pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, na forma como foi apresentado.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no lg turno, conforme dispõe o art. 104, 1.
a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Desde 1975. o Ministério AMAE, entidade beneficente, presta
assistência médico-hospitalar, odontológica e jurídica
gratuitamente a pessoas carentes, visando à sua promoção e
ao seu bem-estar.
Uma vez que colabora com o poder público mediante a
promoção de ações que buscam proporcionar atendimento de
necessidades dos cidadãos, a entidade faz jus ao titulo
declarat6rio de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 851/96, no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de setembro de 1996.
Jorge Nannas, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 852/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputaco Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em tela tem por objetivo declarar de utilidade pública .
Clube de Mães Maria Germana Ribeiro - CLUMAGER -, com sede
no Município de Belo Oriente.
Publicado, o projeto foi examinado preliminarmente pela

Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda
nQ 1.
Nos termos do Regimento Interno, compete agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no lQ
turno.

Fundamentação
O CLUMAGER objetiva primordialmente proteger menores
desamparados e carentes, estendendo essa proteção a todos os
necessitados da comunidade. O trabalho desenvolvido pelo
clube é de grande alcance, mas não substitui o dever do
Estado para com os cidadãos.



50

Conc 1 usão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 852/96 com a Emenda ng 1.
Sala das Comissões. 3 de setemoro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 855/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Hannas. o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Simonésia, com
sede no Município de Sirnonésia.
Publicado, o projeto foi examinado preliminarmente pela

Comissão de Constituição e Justiça, q ue concluiu por sua
juridicidade. constitucionalidade e legalidade na forma
apresentada.
Compete agora a esta Comissão, com base no Regimento
Interno, celiberar conclusivamente sobre a matéria no lQ
turno.

Fundamentação
A entidade em tela mantém estabelecimento especializado no
tratamento, na educação e na reabilitação da criança
excepcional. Desenvolve, também, treinamento de pessoal, de
forma a permitir toda gama de assistência às crianças
portadoras de deficiência e a favorecer sua inserção social
Pelo trabalho que desenvolve, justa e meritória torna-se a

concessão do beneficio pretendido.
Entretanto, faz-se necessária a apresentação de emenda ao
projeto com vistas ao seu aperfeiçoamento técnico.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 855/96 no lQ turno, com a Emenda nQ 1 a seguir
redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. l Q a seguinte redação:
"Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Sirnonésia, com
sede no Município de Simonésia.".
Sala das Comissões. 3 de setembro ce 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 858/96

Comissão de Saúde e Ação Soda'
Reatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila. o projeto em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Quartéis, com sede no Município de Inhaúma.
Publicado, o projeto foi examinado pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
Compete agora a esta Comissão, na forma regimental
deliberar conclusivamente sobre a matéria no lQ turno.

Fundamentação
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Os trabalhos da Associação, como os de outras entidades
afins, estão voltados para a comunidade em que se insere,
visando ao seu desenvolvimento, notadamente nas áreas
econômica, cultural. cesportiva e assistencial. Esse
trabalho comunitário constitui, muitas vezes, o único
caminho para a promoção e o desenvolvimento da coletividade,
sendo, pois, justa e oportuna a declaração de utilidade
pública proposta.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei no 858/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 860/96

Comissão oe Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Desportiva Beneficente dos Moradores do Morro
Alto, com sede no Município de Vespasiano.
Publicado, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria, conforme dispõe o art. 104. 1, 'a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade em questão orienta seus esforços a fim de
promover e coordenar ações filantrópicas que possam trazer
melhoria de vida á comunidade local.
Com esse intuito, atende a famílias carentes, prestando-
lhes assistência médica e social. Trabalha na distribuição
de cestas básicas, materiais escolares e de construção e
mantém, sob sua coordenação, abrigos noturnos com
alimentação para desabrigados.
Diante de tais considerações, meritória é a iniciativa da

declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 860/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 863/96

Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em
tela objetiva declarar de utilidade pública o Coral
Trovadores da Mantiqueira, com sede no Município de Santos
Dumont.
Publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
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Cabe agora a esta Comissão examinar a matéria para o l
turno de deliberação conclusiva, conforme dispõe o art. 104.
1. 'a. do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo levar ao conhecimento
do público o canto coral em todas as suas modalidades, desde
o canto monódico medieval até composições de autores
cont emoorãneos.
Uma das formas de manifestação cultural ce um povo é a

prática da arte ao canto. O Coral Trovacores da Mantiqueira
executa de forma primorosa essa a r te, ao mesmo tempo em que
divulga a música, de caráter sacro ou não, para o público em
geral
Assim sendo, a entidade cumpre seus objetivos, tornando-se

justa a declaração de sua utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 863/96 no lg turno, ria forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 864/96

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
de lei em tela visa a declarar de utilidade pública a
Associação Regional dos Professores - ARP -, com sede no
Municipio de Passos.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade.
constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, a matéria a
esta Comissão para ser objeto de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1, a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A ARP é uma sociedade civil com personalidade juridica que
vem desenvolvendo programas oue visam a redimensionar o
papel da educação, cuja valorização ela busca no contexto
socioeconômico. E relevante, também, a atuação da entidade
na promoção e na defesa aos interesses da classe e aos
associados.
Pelos relevantes serviços Que a instituição vem prestando á
sociedade de Passos, concluimos ser justa a declaração de
sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação ao Projeto de Lei ng

864/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de setembro ce 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 871/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Braga, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
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do Povoado de Lapa do Espírito Santo, com sede no Município
de São Francisco.
Após publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no lQ turno, conforme dispõe o art. 104. 1, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por finalidade contribuir para o
desenvolvimento socioeconômico de seus associados. Para
tanto, desenvolve projetos de roças comunitárias e presta
assistência na criação de pequenos animais destinados ao
consumo alimentar.
A Associação promove e incentiva também a prática de
esportes e outros tipos de lazer entre seus associados,
atuando ainda como representante da comunidade diante dos
poderes públicos estadual, federal e municipal.
Dessa forma, meritória é a iniciativa de declará-la de

utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 871/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 881/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em
tela visa a decarar de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Abaeté, com sede no
Município de Abaeté.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Vem agora a matéria a esta
Comissão para ser objeto de deliberação conclusiva, nos
termos do art. 104, 1. "a". do Regimento Interno.

Funõament ação
Fundada em 27/8/91, a APAE de Abaetê é uma sociedade civil

de caráter assistencial, sem fins lucrativos, que presta
atendimento a deficientes físicos e mentais e tem como
principal objetivo a promoção do bem-estar e a integração do
excepcional na sociedade.
Pelas atividades de elevado cunho social e filantrópico que
vem realizando, a instituição merece o titulo declaratório
de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno, do

Projeto de Lei ng 881/96 na forma original.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 884/96
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Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei ng
884/96 visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Liberdade ng 21. com sede no Município de Belo Horizonte.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidaae ca matéria e a ela
apresentou a Emenda nQ 1, compete agora à presente Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no lQ turno, em
cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
A entidade é uma sociedade civil sem fins lucrativos que

orienta suas atividades para a prática da justiça e do amor
ao próximo. trabalhando pelo aperfeiçoamento moral,
intelectual e espiritual das pessoas e para o
desenvolvimento do respeito pelo Pais e pelas autoridades
constituídas.
Pelo trabalho que desenvolve, reconhecemos ser justa e

meritória a concessão do titulo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei ng 884/96, no lg turno, com a Emenda ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 885/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Hely Tarquinio, o Projeto de Lei ng
885/96 visa a declarar de utilidade pública o Conselho
Central de Lagoa Formosa da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Lagoa Formosa.
Publicada, foi a proposição encaminnada, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e .ustiça, que não
encontrou óbice na ordem jurídica ã sua tramitação.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria no lg turno, nos termos do art. 104, 1, "a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida instituição tem-se mostraco de grande
importância para a comunidade ca rente. Congrega esforços
para a realização de obras ae caridaae cristã oiretamente ou
oor meio de conselhos particulares e conferências vicentinas
a ela vinculacos, destinando aos menos favorecicos abrigo.
alimentação, vestuário e medicamentos.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 885/96, no lg turno, na forma original.
Sala das Comissões. 3 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA 0 12 TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 886/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em
pauta objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Wilson de Souza - AWISO -, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Pubi icaca, foi a proposição distribu'ida, para exame
preliminar, á Comissão de Constituição e Just i ça. que não
encontrou óbice a sua tramitação.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o lQ turno de
deliberação conclusiva, cumprindo-se as normas regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade tem por fim promover ações aestinadas
a melhorar as condições de vida das pessoas aue vivem
desamparadas, colaborando, dessa maneira, para atender às
necessidades vitais da comunidade.
Por seu empenho em dar assistência material e espiritual às
pessoas necessitadas, merece a instituição ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei np 886/96 no ig turno, na forma original.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 887/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
análise propõe seja declarada de utilidade pública a Creche
Santo Antônio - CRESA -, com sede no Municipio de Betim.
Publicada, foi a matéria encaminhada, para exame
preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.
Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a proposição no lg turno, em obediéncia ao q ue dispõe
o Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Creche, entidade filantrópica criada em 1985,
proporciona abrigo, assistência educacional e reigiosa.
alimentação, vestuário, lazer e outros deneficios a crianças
carentes de até 6 anos, cujas mães trabalnem fora, em
horário integral.
A instituição, localizada em Betim, trabalha, portanto.
para promove- o bem-estar daquela comunidade. Sendo assim.
merece o titulo declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 887/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 3 de setemoro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA 0 lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 890/96
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei ng
890/96 visa a declarar de utilidade pública o Grémio
Esportivo Universal, com sede no Município de Betim.
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice á tramitação do projeto.
vem agora a matéria a esta Comissão para o iQ turno de
deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Grémio Esportivo Universal tem por finalidade a difusão
do civismo e da cultura física por meio de práticas
esportivas amadoristicas.
Por prover os associados com os meios adequados para o
desempenho de seu elenco estatutário, a referida entidade
contribui de forma expressiva para o incentivo da prática
esportiva no município.
Consideramos, portanto, relevante e oportuna a iniciativa

de declará-la de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 890/96 no ig turno, na forma original
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 892/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidace pública o Núcleo
Espirita de Evangelização Emmanuel, com sede no Município de
Governador Valadares.
Publicada em 5/7/96. foi a proposição distribuida, para

exame preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice à sua tramitação.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o iQ turno de

deliberação conclusiva, em cumorimento das normas
reg imentais. -

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo a divulgação da
doutrina espirita entre as pessoas Dor ela assistidas e o
desenvolvimento de trabalhos visando ao amparo e ao
atendimento ae necessidades de pessoas

 
carentes da

comunidade.
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja

declarada de utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 892/96 no lQ turno, na forma original
Sala das Comissões. 3 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 898/96
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o Projeto de Lei
ng 898/96 visa declarar de utilidade pública o Prudentina
Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado em 3/8/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço é dotada de personalidade jurídica,
está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria
é formada de pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos
que exercem.
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei nQ 3.373, de 12/5/65, alterada pela Lei ng 12.240, de
5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
898/96.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator -
Aílton Vilela -Anivaldo Coelho.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 900/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da
Mensagem no 132/96. o Projeto de Lei nQ 900/96, que objetiva
autorizar o Poder Executivo a doar os imóveis que especifica
ao Município de Lima Duarte.
A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" do
dia 7/8/96 e distribuída a esta Comissão para que seja
examinada quanto aos aspectos juridico, constitucional e
legal, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, 'a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os imóveis descritos no projeto de lei em tela consistem em
terrenos com áreas de 10.000m2 e 5.000m2 e respectivas
edificações. situados nas localidades de Manejo e de Povoado
de Orvalho da Fazenda da Cachoeirinha, distritos do
Município de Lima Duarte, doados originalmente ao Estado
para edificação e implantação de escolas rurais.
Foram instaladas nos imóveis a Escola Estadual Cel . José de
Salles e a Escola Estadual Tiago Delgado, tendo o Estado
cumprido, assim, os encargos a que estavam adstritos os
imóveis objeto das doações originais. Posteriormente, as
referidas unidades de ensino foram transferidas para locais
considerados mais apropriados pela Administração Pública,
ficando os bens ociosos e sem destinação.
A legislação aplicável à matéria em exame consta no art. 18
da Constituição do Estado, nos arts. 16 e 17 da Lei n
9.444, de 25/11/87, e no art. 17 da Lei Federal nQ 8.666. de
21/6,'93. Tais dispositivos condicionam a alienação dos

a
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imóveis que conformam os bens da administração pública ao
estrito atendimento do binômio autorização legislativa -
interesse público, uma vez que os bens públicos se acham
vinculados ao atendimento de uma finalidade pública e só
para este fim poderão estar disponíveis. Para quaisquer
outros, são indisponíveis.
Segundo consta na Mensagem nQ 361/96. do Governador do
Estado, os terrenos de que trata o projeto em análise se
encontram sem destinação útil, e nenhum setor da
administração tem planos para utilizá-los. Havendo o
reconhecimento da desafetação dos imóveis e da destinação
futura compatível com os interesses das comunidades onde se
acham inseridos, parece-nos que a doação se faz oportuna e
poderá resultar em beneficios para a população.
Com relação á concorrência e avaliação exigidas pelos
textos legais, cabe-nos observar que a avaliação deverá ser
realizada por órgão competente do Poder Executivo,
dispensando-se a licitação por se tratar de doação para fins
e uso de interesse social.
Entretanto, é necessário ponderar que o interesse público
subjacente á operação deve revestir-se de garantias,
tornando-se assim imprescindível explicitar no projeto a
destinação a ser dada aos imóveis a serem doados e
determinar ainda a sua reversão ao patrimônio do Estado, na
hipótese de não-atendimento do objetivo fixado, no prazo de
três anos, ou a qualquer tempo, se o bem for utilizado para
finalidade diversa da originalmente estabelecida. Esses
aspectos devem constar no instrumento de doação, sob pena de
nulidade, conforme preceitua a legislação em vigor.
Assim sendo, apresentamos ao final as Emendas nQ 1 e 2.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
900/96 com as Emendas nQ 1 e 2, redigidas a seguir.

EMENDA No 1
Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao art. 1g:
'Parágrafo único - Os imóveis descritos neste artigo

destinam-se a implantação de serviços públicos de fins
sociais.". -

EMENDA NQ 2
Acrescente-se onde convier:
"Art . .... - Os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado

se. no prazo de 3 (três) anos, contados da publicação desta
lei, não lhes for dada a destinação prevista, ou a qualquer
tempo, se forem utilizados para outra finalidade.".
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996
Geraldo Santarina. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Aílton Vilela - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 914/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei

em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação



E

o

Eo

o

59 ON
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Abadia dos
Dourados, com sede no Município de Abadia dos Dourados.
Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103. V. 'a".
do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 12.240. de
5/7/96, que prevê os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
A Associação referida atende às condições estabelecidas
pela citada lei, tendo em vista a documentação que ilustra o
processo, razão pela qual não encontramos óbice à tramitação
do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
914/96 na forma proposta.
Sala das Comissões. 3 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Ailton Vilela - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI

No 289/95
Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De iniciativa do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei

em pauta tem por escopo dar a denominação de Erodias Alves
Camargo à Escola Estadual do São João do Bonito, localizada
no Município de Mato Verde.
A proposição foi aprovada no lg turno na forma proposta, e,
agora, em cumprimento a normas regimentais, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno.

Fundamentação
O projeto em exame constitui uma homenagem à memória oa
ilustre educadora Erodias Alves Camargo, que relevantes
serviços prestou á comunidade mato-verdense na área
educacional
Por essa razão, reiteramos nosso parecer exarado no lQ
turno, quando nos manifestamos favoráveis ao atendimento da
asoiração da comunidade local de emprestar o nome da
estimada professora ao educandário estadual de São João do
Bonito.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
rQ 289/95 no 2g turno, na forma apresentada.
Saia das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Gilmar Machado. relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 421/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Durval Angelo,
declara de utilidade pública a Cabana Espirita Pai Xangô,
com sede no Município de Contagem.
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Aprovado o projeto no lQ turno, em sua forma original. Cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria no 2Q turno em cumprimento das disposições
regimentais.

Fundamentação
A Cabana Espirita Pai Xangô, entidade voltada para o estudo
da doutrina espirita e a prática de atos de caridade,
beneficia pessoas carentes da comunidade.
Portanto, julgamos oportuno que a instituição seja

declarada de utilidade pública.
Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. l
do projeto para se corrigir o nome do município onde está
localizada a entidade, o que fazemos por meio da Emenda n

Conclusão
Em face do acuzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 421/95 no 2Q turno, com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA P49 1
Dê-se a seguinte redação ao art lQ:
"Art. lg - Fica declarada ce utilidade pública a Cabana

Espirita Pai Xangô, com sede no Município de Contagem.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
Nç 463/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Leonidio Bouças, o projeto de lei em
epigrafe visa a declarar de utilidade pública o Grupo Salva
Vidas, com sede no Município de Uberlândia.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O referido Gruqo desenvolve atividades de grande alcance
social, visto q ue o seu principal oojetivo é amparar os mais
necessitados. Aém disso, dedica-se a um trabalho de caráter
educacional, visando á promoção do ser humano.
Devido à importância das ações desenvolvidas pela

mencionada associação, ratificamos o parecer emitido por
esta Comissão no lg turno, concluindo ser a entidade
merecedora do titulo declaratório de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 463/95, no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1996.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 783/96

Comissão de Saude e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ajalrnar Silva, o Projeto de Lei flQ
783/96 objetiva declarar de utilidade pública a Associação



Mineira de Estética e Cosmetologia - AMEC -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida Associação desenvolve atividades culturais,
sociais e científicas, com a finalidade de promover o
aperfeiçoamento de profissionais para menor atendimento á
sociedade.
Em vista da contribuição Que tem dado à comunidade, a

entidade faz jus ao titulo Que se lhe pretende outorgar.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 783/96 no 2g turno, na forma original
Sala das Comissões. 4 de setembro de 1996.
Jorge hlannas. relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 826/96

Comissão de Saúae e Ação Social
Relatório

O projeto de lei em análise, do Deputado Bonifácio Mourão,
propõe seja declarada de utilidade pública a Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Governador Valadares -
APAE -, com sede no Município de Governador Valadares.
Aprovada a matéria no lg turno, em sua forma original, cabe
agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto no 2Q turno, em cumprimento ás disposições do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação tem o objetivo de prestar assistência
ao excepcional e integrá-lo na sociedade; para tanto.
promove atividades Que visam a alcançar esse fim.
Dessa forma, é justo Que a entidade seja declarada de

utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 826/96, no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de setembo de 1996.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 827/96

Comissão de SaúOe e Ação Socia'
Rei ator io

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em epigrafe objetiva declarar ce utilidade pública a
entidade Ação Social da Paróquia ce Vespasiano - ASPAV -.
com sede no Municipio de Vespasiano.
Após a aprovação oo projeto no lg turno, em sua forma
original, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 20 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Renovando posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria. entenoemos ser pertinente ceclarar de utilidade
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pública a entidade mencionada, tendo em vista a relevância
de seus trabalhos na área assistencial.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 827/96, rio 2g turno, ria forma original.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 29 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 831/96

Comissão de Sai:icie e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em
exame visa a declarar de utilidade pública a Associação de
Recuperação pela Educação, Saúde e Trabalho - AREST -, com
sede no Município de Lavras.
Aprovado o projeto no lQ turno, com a Emenda ng 1, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente socre a matéria para
o 2g turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação co vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A entidade que se pretende beneficiar desenvolve trabalho
de grande alcance social, atuando na recuperação e na
educação de toxicômanos e alcoólatras.
Para melhor atingir seus objetivos, desenvolve também

trabalho de orientação e reestruturação das famílias dos
recuperandos.
Justa e meritória torna-se, pois, a concessão do beneficio.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

fiQ 831/96 no 2g turno, na forma do vencido no lQ turno.
Sala das Comissões, 3 ae setembro de 1996.
Marco Régis. relator.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI P4g 831/96

Declara de utilaade pública a Associação de Recuperação
pela Educação. Saúde e Trabalho - AREST -, com sede no
Município de Lavras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Recuperação pela Educação. Saúde e Trabalho - AREST -.
com sede no Município de Lavras.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 843/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto em
análise visa a declarar de utilidade pública a Associação
dos Moradores ca Aviação, com sede no Municipio de Belo
Oriente.
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Aprovado o projeto no lQ turno, sem emendas, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2
turno, conforme os preceitos regimentais.

Fundamentação
Reiteramos o posicionamento desta Comissão quando da
apreciação da matéria no lQ turno por entendermos que a
entidade organiza e promove melhorias na comunidade por meio
de campanhas e mutirões de ajuda mútua, além de realizar
cursos e palestras que visam à conscientização de seus
assistidos e que os ajudam a melhorar sua qualidade de vida.
Pelo trabalho que a instituição desenvolve, é justa e
meritória a concessão do titulo pretendido.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 843/96 no 20 turno, na forma original
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 844/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Júnior, o
projeto de lei em pauta objetiva declarar de utilidade
pública a Creche Comunitária Ursinflo Carinhoso - CUCA -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
Aprovado o projeto no lQ turno na forma proposta, cabe a

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2Q turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a
matéria, entendemos ser justa a pretensão de declarar de
utilidade pública a entidade mencionada, tendo em vista a
relevância de seus trabalhos, destinados à promoção do bem-
estar da criança carente da comunidade do Conjunto
Felicidade e adjacências.

Conclusão
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 844/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Marco Régs, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 845/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Álvaro Antônio, o projeto de lei
em epigrafe tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação Comunitária Vila Nossa Senhora de Fátima 2
Seção, com sede no Município de Belo Horizonte.
A proposição foi aprovada no lo turno, na forma originária.
Compete, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria, no 2g turno.

Fundamentação
Constituem objetivos estatutários da associação em tela
congregar os moradores do Bairro Vila Nossa Senhora de
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Fátima 2a Seção, pertencente ao Município de Belo Horizonte,
em torno das soluções para os problemas dos associados,
relacionados com habitação, trabalho e lazer.
Pela relevância dos serviços por ela prestados,
consideramos pertinente lhe seja conferido o titulc
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 845/96 no 2Q turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 780/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 780/96, de autoria do Deputado Dm15
Pinheiro, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores dos Bairros do Roque e Vida] Soares, com sede no
Município de Manhumirim, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lQ. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 780/96
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores dos
Bairros do Roque e Vidal Soares, com sede no Município de
Manhumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores dos Bairros do Roque e Vidal Soares, com sede
no Município de Manhumirim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettmno, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Ailton Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 789/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 789/96, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública o Movimento
Comunitário dos Moradores do Bairro Petrovale, com sede no
Município de Betim, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, ig. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aDrovado.

PROJETO DE LEI No 789/96
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Declara de utilidade pública o Movimento Comunitário dos
Moradores do Bairro Petrovale, com sede no Município de
Bet im.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Movimento
Comunitário dos Moradores do Bairro Petrovale, com sede no
Município de Betim.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Antônio Genaro. relator -

Ailton Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 796/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 796/96. da Deputada Maria José
Haueisen, que declara de utilidade pública a Casa do
Movimento Popular da Região Industrial da Grande Belo
Horizonte, com sede no Município de Contagem, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final. que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 796/96
Declara de utilidade pública a Casa do Movimento Popular da
Região Industrial da Grande Belo Horizonte, com sede no
Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Casa do
Movimento Popular da Região Industrial da Grande Belo
Horizonte, com sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Antônio Genaro, relator -

Ailton Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 799/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei np 799/96, do Deputado Ajalmar Silva, que
declara de utilidade pública o Núcleo Servos Maria de
Nazaré, com sede no Município de Coromandel , foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 799/96
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Declara de utilidade pública o Núcleo Servos Maria de
Nazaré, com sede no Município de Coromandel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo

Servos Maria de Nazaré, com sede no Município de Coromandel.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Ailton Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 811/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 811/96, de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública o Asilo
Monsenhor Rocha/Vila Ozanam, com sede no Município de
Caratinga, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de Que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 5 lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 811/96
Declara de utilidade pública o Asilo Monsenhor Rocha/Vila

Ozanam, com sede no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarado de utilidade pública o Asilo
Monsenhor Rocha/Vila Ozanam, com sede no Município de
Carat i nga.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Ailton Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 823/96
- Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 823/96, de autoria do Deputado Geraldo
Santanna, que declara de utilidade pública a Associação dos
Moradores, Produtores e Trabalhadores Rurais de Nova
Matrona, com sede no Município de Salinas, foi aprovado no
2Q turno, na forma do vencido no ig turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lo, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 823/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores,

Produtores e Trabalhadores Rurais de Nova Matrona, com sede
no Município de Salinas,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



Art. 1Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Moradores, Produtores e Trabalhadores Rurais de Nova
Matrona, com sede no Município de Salinas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Ailton Vilela.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 182a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE SETEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ngs 940 a 943/96 - Requerimento ng 1.624/96 -
Requerimentos da Comissão de Justiça e do Deputado Durval
Angelo - Comunicações: Comunicações dos Deputados Luiz
Antônio Zanto (3) e Maria Olivia - Oradores Inscritos:
Discurso dos Deputados Clêuber Carneiro, Paulo Schettino,
Marcelo Gonçalves, Miguel Martini, Carlos Pimenta e Marcos
Helênio - 22 PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de
Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final
aos Projetos de Lei ngs 363, 418, 458 e 579/95 e 666 e
720/96; aprovação Requerimentos: Requerimento da Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias.
Proceder a Estudos sobre o Processo de Apuração dos índices
do Valor Adicionado Fiscal - VAF - dos Municípios de Minas
Gerais e Acompanhar os Trabalhos da Comissão Especializada
Criada pela Secretaria de Estado da Fazenda para Apurar as
Variações do VAF dos Municípios de Contagem, Congonhas e
Varginha, Referentes ao Período de 1992 a 1995; aprovação -
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; aprovação -
Requerimento da Comissão de Justiça; aprovação
Requerimento do Deputado Durval Angelo; aprovação -
Requerimentos ngs 1.068 e 1.234/96: aprovação - 2a Fase:
Questão de Ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Maria José
Haueisen - Antônio Júlio - Aílton Vilela - Ajalmar Silva -
Anderson Aaauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos
Murta - Carlos- Pimenta - Clêuber Carneiro Dilzon Melo -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Eibe
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Jairo Ataide - João Leite -
Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - Marcelo Gonçalves - Marcos Helénio - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Helvécio.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
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Com a palavra, a Sra. 2?,-Secretária. Daa proceder ã ieit'ra
da ata da reunião anterio

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 22- Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI NQ 940/96

Declara de utliCade pública o Conselno Particular São
Gabriel da Sociedace São Vicente de Paulo, com sede rio
Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular São Ga priel da Sociedade São Vicente de Paulo.
Com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1996.
Ivo José
Justificação: O Conselho Particular São Gabriel da
Sociedade São Vicente de Paulo é uma entidade civil sem fins
lucrativos, fundada em 18/4/82. Tem como finalidade prestar
assistência às conferências de sua jurisdição, incentivando-
as ao exercicio da caridade cristã, coordenando e animando
todas as atividades que lhe são peculiares. Também promove
ações Que buscam a melhoria de vida da comunidade.
O reconhecimento da entidade como de uti l idade oblica é de
grande importância, oosto que vai fortalecer o trabalho que
vem sendo realizado.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. para

exame preliminar, e de Saúae e Ação Socia l para deliberação,
nos termos do art. 195, dc o art 104. inciso 1. 00
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 941/96
Dá a denominação de Engenheiro Miguel Valentim Lanna ao

aeroporto situado no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Aeroporto Engenheiro Miguel
Valentim Lanna o aeroporto situado no Município de Ponte
Nova.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões. 29 de agosto de 1996.
Ronaldo Vasconcei los
Justificação: O cue se almeja com este projeto de lei é
prestar uma justa nomenagem ao Sr. Miguei 'laientim Lama,
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Nascido em Ponte Nova, município do qual foi Prefeito por
duas vezes, seu trabalho é sempre lembrado pelos moradores
da cidade. Em 1948 assinou contrato como su pempreiteiro para
construção do Campo de Pouso de Ponte Nova, sendo sua
participação decisiva.
Posto isso, acreditamos na aprovação deste projeto como
reconhecimento daquele que sempre traba'nou em favor ao Vale
do Rio Piranga.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Ng 942/96
Declara de utilidade pública a Instituição Beneficente

Cantas de Alfenas. com sede no Município de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Instituição
Beneficente Cantas de Alfenas, com sede no Município de
AI fenas.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões. 3 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: A Instituição Beneficente Cantas de Alfenas
é entidade sem fins lucrativos. Encontra-se em pleno e
regular funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria
não é remunerada.
o objetivo da entidade é combater a desnutrição das classes
menos favorecidas, mediante assistência constante. Pelos
relevantes serviços que presta à comunidade, a instituição
merece ser declarada de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c O art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 943/96
Declara de utilidade pública a Associação Musical Professor

Eurico Heyden, -com sede no Municí
p
io ae Alfenas.

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

Musical Professor Eurico Heyden, com sede no Municipio de
Alfenas.
Ant. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões, 2 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: A Associação Musical Professor Eurico Heyden
tem como finalidade praticar e difundir a arte musical como
instrumento de cultura e de prestação de serviços à
comunidade, nas festividades cívicas, religiosas e
recreativas. Atua também na formação dos jovens carentes
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arregimentando-os e fazendo despertar neles o gosto pela
arte salutar da música.
Solicito aos nobres pares o apoio para a aprovação deste

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

REQUERIMENTO
Ng 1.624/96, da Comissão de Saúde e Ação Social, em que

pede sejam solicitadas ao Presidente da FHEMIG informações
sobre o quadro funcional e os servidores dessa entidade. (-
A Mesa da Assembléia.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão

de Justiça e do Deputado Durval Angelo.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Luiz Antônio Zanto (3) e Maria Olivia.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber

Carneiro.
O Deputado Cêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, as seções de jornalismo político da grande
imprensa mineira publicaram ontem nota do Palácio da
Liberdade que nos alegrou sobremaneira. Ela trata da BR-135,
subtrecho Januária-Itacarambi, cujas obras de asfaltamento
foram iniciadas há quase 10 anos e ainda se acham
paralisadas, apesar dos mais de 20Km asfaltados e de o
restante do trecho, com aproximadamente 30Km. estar com toda
a infra-estrutura pronta para receber o ouro negro.
A noticia é alvissareira e reforça nosso entusiasmo e

nossa luta a fim de buscar, em todas as fronteiras, sem que
nada nos intimide, a solução para esse 'nó na garganta" de
nossa região. E do nosso dever e obrigação trazer ás esferas
governamentais o grito de nossa gente, sufocado por todo o
tempo em que estivemos relegados ao esquecimento e ao
abandono. A essa postura não renunciaremos jamais, sob pena
de estarmos traindo a esperança dos que ainda acreditam.
A nota vem em boa hora, pois comemora a decisão cio

Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que
determinou ao Ministro dos Transportes "viabilizasse com
presteza o inicio cas obras", no dia 28/8/96. Se os recursos
federais provenientes da decisão presidencial ainda não
chegaram, não nos cabe ainda nenhuma censura, frustração ou
descrença, pois estamos há cinco dias do despacho, no longo
inverno de dez anos de obra iniciada e paralisada uma dezena
de vezes.
O mais importante é que o Governo de Minas faz a sua

parte, cumprindo o que foi transmitido a este parlamentar
pelo Governador Azeredo. Retirada a emenda coletiva ao
orçamento da União, que viabilizava o asfaltamento de
Januária-Itacarambi (era a sétima emenda, no valor de
R$7.000.000,00, e foi preterida em favor da ponte de Porto
Alencastro), e a pós conseguido o financiamento para o
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término da ponte sobre o rio São Francisco, no final de
dezembro último, pelo PROGETUR-BNB, ele, Governador Azeredo,
envidaria todos os esforços para conseguir recursos para
conclusão da obra, mesmo que tivesse que bancá-la através do
Tesouro Estadual, apesar das aperturas q ue Conhecemos.

Cumprindo o compromisso e levando uma imensa alegria ao
povo norte-mineiro, em nota à imprensa, o Governo Azeredo
corresponde á confiança que nele depositamos e nos dá a
certeza de que seremos resgatados do nosso abandono. Ele
garante, com todas as letras, que o trecho até o Fablão
(divisa dos dois municipios) tem recursos estaduais
garantidos e que já começou o trabalho. Otirno, ótimo, átimo!
Esse povo saberá ser-lhe grato, Sr. Governador, e a história
do Norte mineiro lhe reservará uma página importante, no
capitulo de sua libertação.

Que venham os recursos do Estado: que venriarr os recursos
do Governo Federal. Já pagamos o preço de tudo isso, na
espera ao longo do tempo e na esperança Que nunca esmoreceu.
Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo

Schet tino.
O Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Sras.

Deputadas, Srs.	Deputados, imprensa, participantes das
galerias. (- Lê:)

'Querem reagir contra a criminalidade violenta ou contra a
criminalidade em geral? Em matéria de lesões patrimoniais, o
golpe contra investidores ou poupadores pode não doer na
bele, mas ganha, em volume e resultados, dos assaltos a mão
armada.

Faz maiores estragos, e mais profundos, na economia
popular. E, psicologicamente. incentiva a moçada do
tiroteio, que se entusiasma com a impunidade do crime bem-
educado. NO contexto da violência, há, porém, algo muito
mais valioso: a vida humana.

Desnecessário debater as origens remotas desse maldito
mal: fome, pobreza, injusta distribuição de renda,
desemprego, bolsões de miséria, bolsas de valores e màfias
internacionalmente organizadas. Urgente é salvar vidas, não
permitir que o-trajeto entre a casa e o trabalho, ou a
escola, ou o cinema, ou o bairro onde mora o amigo, o
parente ou a namorada transforme-se no corredor da morte.

Por mais incrivel Que pareça, não será difícil diminuir
drasticamente a criminalidade violenta.

Primeira providência a tomar: aumentar drasticamente os
vencimentos dos policiais, civis e militares, de forma a
tirá-los da miséria igual àquela que dá origem aos
criminosos. Desmotivada na luta contra o crime, a não ser
alguns quase heróicos no cumprimento CO dever, a grande
maioria apenas faz hora na profissão, tomando cuidados para
não morrer, e uns quantos aderem ao outro lado pelo dinheiro
fácil diante do insulto de seus salários de fome. A
sociedade, que não remunera adequacarnerte sua policia, paga
um preço incalculável por essa improvidência. Fica sem os
anéis e sem os dedos.
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Onde está a isonomia dos Delegados de Policia com o

Ministério Público ou com os Procuradores do Estado? O que
foi feito do comando contido no art. 241 da Constituição?
Pergunte aos Governos dos Estados se estão cumprindo a
solução constitucional. Nenhum deles cumpre.
Podem fazer reuniões, grandes manifestações, ajuntamentos

e protestos, que não corrigirão os orçamentos públicos.
Perguntem ao Fernando Henrique quanto paga á Policia Federal
e comparem com o dinheiro aplicado nos Bancos falidos ou os
juros despendidos com a divida interna. Vocês ficarão
estarrecidos com os valores aplicados na defesa da politica
monetária diante das infimas quantias investidas na
segurança dos brasileiros, que perdem a vida por cinco
moedas.

Perguntem ao Mário Covas quanto gasta com a policia de São
Paulo, civil e mil i tar, e comparem com o romoo do Banespa.
Perguntem quanto ganha um policial civil (R5600.00 brutos
por mês) ou militar (R$4 16.00 brutos mensais e respondam
vocês mesmos se, por essa quantia, alguém passaria uma única
hora no policiamento de rua, Sujeito a levar tiros de
metralriadora novinha, importada de Israel via Paraguai.
Há muitas medidas a serem tomadas, a curto e a longo

prazo. Mas, de imediato, estas me parecem fundamentais: para
os agentes de segurança, aumento já, e substancial. nos
vencimentos, verba para equipamento moderno, penitenciária
que separe os criminosos de alta periculosidade, apartando-
os dos filhos, da fome, e aproveitar a boa vontade, ou medo
dos empresários para convencé-los a fundar instituições de
alta qualidade para recolhimento e educação de menores e
outras de apoio ao policial honesto. Sob essa condição, no
principio não serão muitos. Mas se ganharem bem, poderão ser
quase todos'.
Os colegas parlamentares que me ouvem neste momento devem

estar acreditando que as palavras oue acabo de proferir se
constituam em mais um dos inúmeros pronunciamentos que tenrio
realizado aesta tribuna abordando o tema da crescente
violência e do lamentável descaso a que está relegada a
segurança pública.
Devo admitir que é plenamente justificável esse

entendimento por parte dos diletos colegas, em virtude da
coincidência dos conceitos aqui exprimidos com os que tenho
expendido com grande freqüência.

Enganam-se, no entanto. Pois, na realidade, acabei de ler
trechos do artigo da lavra do advogado Saulo Ramos, ex-
Consultor-Geral da República e Ministro da Justiça do
Governo José Sarney, publicado no jornal Folha de S. Paulo'
de 30/8/96. sob o sugestivo titulo "Guerra dos
Mal t rap 11 rios.
Entendi do meu dever registrar as palavras do ilustre

jurista nos anais desta Casa, sobretudo em face da
verdade i ra cruzada em que aqui venho me empenhando no
sentido de procurar sensibilizar o Governo para a alarmante
situação em que se encontra a segurança pública em nosso
Estaco, assemelhada à dos Outros Estados ca Feoeração.
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Pela enésima vez, repito que é absolutamente prioritário e
imperioso investir em segurança pública em todos os sentidos
e, principalmente, adotando-se uma política salarial mais
consentânea com a prestação de serviços que é atribuída e
exigida dos policiais.
E impressionante verificar como homens de diferentes

atividades profissionais, como o Dr. Saulo Ramos e tantos
Outros que ocupam páginas dos mais importantes jornais do
Pais, quase diariamente, têm opiniões unânimes a respeito da
situação caótica em que se encontra a segurança pública no
Pais, apresentando sugestões sérias para a solução desse
problema, enquanto aqueles que têm em seus Ombros a
responsabilidade funcional do trato da questão insistem em
se manter estáticos e omissos, adiando sempre a adoção das
medidas necessárias, com o argumento simplista da falta de
recursos financeiros.
Ora, à medida que essas providências vão sendo

postergadas, o quadro das chamadas dificuldades
orçamentárias se agrava, e aqueles valores aos quais a
segurança pública se destina, ou seja, o resguardo da vida
do cidadão contribuinte, a sua incolumidade física, o seu
patrimônio, a sua liberdade de ir e vir, tornam-se
inatingíveis, configurando o verdadeiro pesadelo que
desespera e desestrutura a sociedade. Até quando essa
situação estará contida, ninguém, em sã consciência, pode
afirmar.
Tudo está a indicar que está próximo o limite crucial da

tolerância daqueles que vêm experimentando pessoalmente ou
em suas famílias o sofrimento atroz como vitimas de
seqüestros, latrocínios, estupros, violência no trânsito,
drogas, menores delinqüentes, e que não têm a quem recorrer
em razão do imobilismo imposto aos órgãos de segurança
pública.
Esse estado de desespero, obviamente, não é bom

conselheiro. Tomara, pois, que os Governantes atentem para
essa grave realidade e cumpram com os seus deveres
específicos antes que seja tarde demais.

E a nossa esperança.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcelo

Gonçalves.
O Deputado Marcelo Gonçalves - Sr. Presidente, Srs

Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, público presente nas
galerias, venho aqui, como Deputado de Pedro Leopoldo, e
quero manifestar-me a respeito de uma injustiça, que é a
falta do plantão 24 horas da CEMIG naquele município.
Pedro Leopoldo, hoje, conta uma população em torno de

45.000 habitantes, possui indústrias de grande porte, como a
multinacional CIMINAS - Cimento de Minas S.A., Cimento Cauê,
Precon Industrial e muitas outras: dois grandes hospitais e
inúmeros postos de saúde; várias escolas: comércio em franco
desenvolvimento, porém, não conta com o plantão 24 horas da
CEMIG. Isso deixa a população em situação difícil, como a
que aconteceu domingo, quando uma tempestade deixou a cidade
sem luz. Nesse caso, a cidade tem de recorrer a Vespasiano e
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requerer o seu plantão da CEMIG. E, assim, a cidade fica o
dia inteiro sem luz, com pacientes em sala de cirurgia,
quando o plantão de Vespasiano não tem condições de atender-
nos. Vespasiano também precisa ter o plantão da CEMIG, pois
é, também, uma cidade de grande porte. Então. Sr.
Presidente, venho denunciar, mais uma vez, isso que está
acontecendo em nossa cidade, e peço ao Presidente da CEMIG.
Carlos Eloy, que dê mais atenção a esse plantão 24 horas da
CEMIG. em Pedro Leopoldo, para que não aconteça alguma
desgraça naquela cidade, algum dia, no hospital ou na
maternidade.
Quero alertar, ainda, para o que está acontecendo, não só

na nossa cidade como em toda Minas Gerais, o que já venho
fazendo há muito tempo, desta tribuna: é a questão da saúde.
no Brasil. Hoje, estamos vendo, cada dia mais, os hospitais
sendo fechados para atendimento pelo SUS, e o descaso com
que o Governo Federal tem tratado a saúde pública.

Foi aprovado, recentemente, o imposto sobre cheques, mas
vemos a Santa Casa reduzindo o número de atendimento pelo
SUS em até 30% dos leitos. O Hospital Santa Rita, do
Barreiro, reduziu esse atendimento em 50%. Quem vai sofrer
com isso são aqueles que não têm convênio. Alguns hospitais
estão preferindo pagar os impostos e deixar de ser entidade
filantrópica do que atender pelo SUS. A diária, pelo SUS.
custa R$5.06 e cobre o café da manhã, roupa lavada,
medicamentos, enfermeiras, almoço e jantar. Isso não está
acontecendo apenas em Minas Gerais, mas em todo o País, e
quem sofre as conseqüências é a população carente. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deoputado Miguel
Martini
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, imprensa, galeria, mineiros, o discurso que vou
fazer hoje poderia chamar-se "A Festa Adiada". Na verdade,
ele trata de uma grande festa adiada.
Oito de Setembro é o Dia Internacional da Alfabetização.

Todo ano, nessa data, lembramo-nos de que no Brasil não há o
que comemorar, pois continuamos registrando vergonhosos
índices de analfabetismo: 34,82% entre crianças de 7 a
anos. 11,35% entre adolescentes de 10 a 14 anos e 16.43%
entre jovens e adultos com 15 anos ou mais. E o pior é que

o	essas taxas escondem números ainda maiores, uma vez que as
c	estatísticas consideram alfabetizados aqueles que sabem
o assinar o nome ou declaram saber ler ou escrever um bilhete

simples, apesar de terem conhecimentos tão rudimentares de
leitura, escrita e operações matemáticas que não podem se
utilizar deles com autonomia para participar plenamente da
vida cultural, econômica e política da sociedade. Embora
esteja entre as 10 economias mais pujantes do globo, o
Brasil se situa na 58a posição do "ranking" mundial de
desenvolvimento humano, entre outras mazelas, porque é o 7g
pais do mundo com maior número de analfabetos.
Pode haver quem se incomode com o analfabetismo apenas

pelo vexame das comparações internacionais, mas, certamente,
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a maioria dos brasileiros partilha conosco o senso de
solidariedade e justiça social, que convoca à promoção da
igualdade de oportunidades educacionais necessárias ao
exercido pleno da cidadania, à participação eqüitativa nos
frutos do desenvolvimento econômico e à consolidação da
democracia.

Foram precisos mais de 12 meses de Governo para que o Sr.
Ministro da Educação se pronunciasse sobre o tema, admitindo
que o analfabetismo e os baixos índices de escolarização das
populações jovem e adulta são assuntos que merecem
consideração pública. Até então, as autoridades federais
insistiam no refrão de que a prioridade conferida à educação
das novas gerações justificava a ausência de iniciativas e
políticas para a educação básica dos demais cidadãos.
O tardio despertar do MEC para o problema ainda não se

transformou em uma política pública consistente. Foram
alocados no setor irrisórios R$36.000.000,00 do orçamento
federal de 1996 para a educação, o que permite escolarizar
menos de 1% dos analfabetos absolutos do Pais. São esses
todos os recursos que por ora o Governo federal dispõe para
apoiar as iniciativas dos Estados, dos municípios e dos
organismos da sociedade civil. Como estimulo, instituiu-se
um prêmio simbólico que, até o momento, é o único sinal
visível do Programa de Educação para a Qualidade do
Trabalho, lançado pelo Ministério em março último.
Embora a experiência e a pesquisa indiquem q ue o grau de

instrução familiar - especialmente das mães - tem elevada
correlação com a redução da mortalidade infantil, a
prevenção de doenças e o sucesso escolardas crianças, não
se tem atribuído a devida importância à relação entre a
educação de jovens e adultos e as políticas de assistência
social, saúde e educação. A imprensa noticia apenas que o
Programa Comunidade Solidária iniciará uma campanha de
alfabetização em três dezenas dos municípios mais pobres do
Pais: empresas pagarão um salário mínimo para que estudantes
inexperientes façam algum milagre pedagógico em meio à fome,
ao desemprego e à desesperança.
A forma como a temática da educação básica dos jovens e

dos adultos vem-sendo abordada pelos poderes públicos parece
inserir-se em urna tendência mais geral de desconstrução dos
direitos sociais consagrados na Constituição de 1988 e
conversão das políticas públicas universais em ações
compensatórias, fragmentárias, descontinuas e pontuais.
O Governo defende-se das criticas alegando que em pouco

tempo não pode superar uma divida social contraída ao longo
de toda a história do Pais. Poderíamos ingenuamente confiar
nessa versão, se o mesmo Governo não tivesse emitido um
verdadeiro atestado de falta de vontade política para
enfrentar o problema do analfabetismo, enviando ao Congresso
um projeto de emenda (PEC nQ 233) que retira do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias o compromisso com
sua erradicação e introduz Sutil alteração no art. 208 da
Constituição, subtraindo das populações jovem e adulta o
direito público subjetivo ao ensino fundamental gratuito.
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Trata-se de um retrocesso que os congressistas ainda têm a
chance de corrigir, e esperamos que o façam.
Se pouco faz pela educação básica de jovens e adultos, o

Governo vem convocando a sociedade para partilhar dessa
responsabilidade. Nada mais justo e necessário que
empresários e trabalhadores multipliquem iniciativas
educacionais nos locais de trabalho e nos sindicatos; que
igrejas, associações de moradores e centros comunitários
convertam-se em salas de aula nos horários em que estão
Ociosos; ou que jovens e aposentados dediquem-se voluntária
e solidariamente a alfabetizar. Como articuladora de
entidades da sociedade civil que promovem a alfabetização, a
RAAAB é das pioneiras a incentivar e apoiar a mobilização
desses esforços. Entretanto, tal colaboração da sociedade
não pode eximir o Estado de suas responsabilidades
constitucionais na oferta da educação fundamental. Talvez
seja o momento de lembrar que essas responsabilidades foram
reiteradas em compromissos nacionais e internacionais, tais
como a Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e o
Plano Decenal de Educação (1993).
Hoje, tem início em Natal um seminário nacional

preparatório às Conferências Latino-Americana e Mundial de
Educação de Adultos. Das autoridades presentes se espera
mais do q ue bons discursos para efeitos diplomáticos. O
problema requer do Governo mais do que declarações de boas
intenções e delegação à sociedade. Exige uma política
pública coerente, metas realistas mas ousadas, vontade
política, capacidade pedagógica e recursos financeiros
compatíveis. Ai, talvez, em algum ano futuro, tenhamos o que
comemorar.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaria de ressaltar aqui
um trabalho maravilhoso que está sendo desenvolvido pela
Fundação São João Bosco para a Infância, que, mesmo sem
recursos da União, do Estado e dos municípios, tem
sistematicamente se engajado, envolvendo entidades,
comunidades, associações e pessoas interessadas em
contribuir para melhorar esses números que, de certa forma,
depõem contra o nosso Pais. No dia 8, domingo próximo, na
Praça da Liberdade, haverá uma manifestação de todas essas
entidades que, heroicamente, têm procurado resolver um
problema que deveria ser, primeiro, do Estado e que deveria,
no mínimo, receber um pouco de apoio da União, uma vez que
esta tem a responsabilidade, até constitucional, de cuidar
para que todos sejam alfabetizados e tenham educação. Está
aqui o nosso registro, e voltamos a dizer que a festa do Dia
Internacional da Alfabetização será adiada mais uma vez,
porque não temos o que comemorar. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputados,

imprensa, senhoras e senhores, a Assembléia Legislativa, em
boa hora, promove uma discussão frutífera, importante e
oportuna a respeito da reforma agrária no Estado de Minas
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Gerais. Estamos acompanhando atentamente os trabalhos desse
importante seminário, que Contou com a presença de
autoridades ligadas ao setor agrícola do Pais. Ainda nesta
manhã, tivemos a presença, aqui neste Plenário, do Ministro
da Agricultura, Arlindo Porto, juntamente com o Secretário
da Agricultura, Alysson Paulineili. Mas tão importante
quanto a presença dessas autoridades é a participação
maciça, fundamental e decisiva dos movimentos ligados ao
assentamento dos trabalhadores nas terras do País,
especialmente de Minas Gerais. Nesse seminário, Srs.
Deputados, um dos temas mais discutidos e que serve como
exemplo do melhor processo de assentamento e de reforma
agrária, um processo que se traduz em condições de trabalho
e de subsistência das pessoas que trabalham a terra é o
Projeto Jaiba.

Ficou provado, todos nós sabemos e a sociedade de Minas
sabe que o Projeto Jaiba tem duas etapas absolutamente
distintas: a etapa da euforia, da enganação, a dos palanques
políticos, que teve lugar no período de sua implantação, na
década de 70 até meados da década de 80, e o segundo
período, aue é o da execução, da realidade e do exemplo para
todo o Pais, que são os últimos anos, com a nova mentalidade
e com a nova administração daquele projeto.
Nessa semana, deparamo-nos com a reportagem do 'Estado de

Minas" de 28 de agosto informando que a justiça suspendera a
execução da segunda etapa do Projeto Jaiba. A reportagem
está aqui, para todos que quiserem ter acesso a ela. E a
justiça suspendeu a execução da segunda etapa do Projeto
Jaiba em virtude de uma ação impetrada por grupos
ambientalistas, principalmente a Associação Mineira de
Defesa do Ambiente, a AMDA, que obteve liminar contra a
contratação do projeto executivo da segunda etapa do Jaíba.
Sabemos da importância do patrulhamento desses grupos

ambientalistas nos projetos de irrigação, de reflorestamento
e em qualquer projeto ligado á zona rural. Aliás, quero
abrir um parêntese para ressaltar a importância da atuação
desses grupos, principalmente no Norte de Minas Gerais. Se
não fosse pela ação desse e de Outros grupos, o Norte de
Minas, hoje, seria um deserto verde, tal a voracidade com a
qual os grandes grupos de reflorestamento estão atuando
naquela região.

Mas o Projeto Jaiba não pode ter solução de continuidade.
Ele está caminhando graças aos esforços do Governo Federal,
por meio da CODEVASF, e do Governo do Estado, por meio da
SEPLAN, da EMATER, do INCRA e de diversos órgãos estaduais.
Além do mais, o projeto ambiental que foi Solicitado pela
AMDA e por diversos outros grupos está em execução e será
entregue até o final deste ano. E a justiça comunica a
sentença, nesta semana, a um órgão do Governo japonês, a
OECD, que está fazendo a contratação da segunda etapa do
Projeto Jaiba, financiando US$100.000.000,00, para que esse
projeto possa ter continuidade a partir de 1997.
E muito importante, Srs. Deputados, que as nossas

autoridades, até mesmo nós, parlamentares, e as pessoas que
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se dizem defensoras de projetos dessa natureza saiam da
retórica e partam para a prática. Estamos observando que, ao
mesmo tempo que o Governo japonês tem a disposição de
investir US$100.000.000,00 na segunda etapa do Projeto
Jaíba, toda essa estrutura colocada em função do projeto
pode sofrer interrupção em virtude dessa liminar da justiça,
expedida devido às denúncias que foram feitas pela AMDA.
Queremos a presença dos grupos ambientalistas, porque ela

é importante. Mas mais importante é irrigarmos 48.000ha do
Projeto Jaiba até o final de 1997, com US$100.000.000,00 de
verba do Governo japonês.
Estamos vendo os grupos lutando, as pessoas se

organizando, os sem-terras lutando para ter um pedaço de
terra bruta a fim de criar suas famílias e cultivar essa
terra. Sabemos que 75% do território brasileiro está
desocupado, nas mãos das grandes sesmarias e dos grandes
latifundiários. E o projeto que prevê 48.000ha irrigados,
dando ao cidadão 6,9ha de terra com canal de irrigação na
sua porta, financiamento de 20 anos, casa e assistência
técnica sofreu interrupção, em virtude de uma liminar
concedida pela justiça e impetrada por grupos
ambiental istas.

Não queremos fazer criticas à AMDA. Queremos paciência com
esses grupos. Se não existisse nenhum projeto, calaríamos a
nossa voz, mas o projeto já está em estudo e será entregue
até o final de 1996. E a justiça, simplesmente, comunica ao
Governo japonês que a execução do projeto está suspensa, em
virtude dessa liminar.
Peço paciência. Nesse momento é necessário bom-senso; é

necessário que tenhamos tranqüilidade para que aquela região
possa contar com a continuidade do projeto; ê necessário que
os ambientalistas esperem até a sua execução e não
atrapalhem, pois o investimento de US$100.000.000,00 é
fundamental e imprescindível para a execução da segunda
etapa. E necessário que o Governo de Minas interfira nesse
assunto e faça a estrada prometida, cuja execução já tem
recursos garantidos por meio de emenda desta Casa no
orçamento de 1996, orçamento esse que está expirando. Já
vamos receber o orçamento de 1997 para análise. E necessário
que o Governo cumpra a sua parte, pois um dos fatores
imprescindíveis é a execução do asfaltamento da estrada que
liga ,Jaíba a Mucambinho, do Projeto Jaiba.
Chega de discurso, retórica e enganação; chega de pessoas

atrapalharem os Dons projetos. Temos, disso, exemplos claros
e vivos no Estado de Minas Gerais. Chega de enganar a
população do Norte de Minas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a paavra, o Deputado Marcos

Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sra. Deputada, público presente. imprensa, vamos
abordar alguns assuntos de uma maneira bem rápida e
objetiva, pois tais assuntos não podem passar
desapercebidos, mesmo que estejamos num momento de pouca
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freqüência, num periodo de eleições, quando, naturalmente.
os Deputados têm que estar junto às suas bases e, ao mesmo
tempo, esforçarem-se para estar aqui.
Em primeiro lugar. quero falar sobre a ida do Secretário

de Saúde. Dr. Rafael Guerra, a Governador Valadares. O Dr.
Rafael Guerra esteve lá, no último final ce semana, quando
todos achavam que ele iria para resolver o problema do
hospital público, que está em vias de ser fechado, devido à
incompetência da administração atual do Prefeito Paulo
Fernando, do PSDB. Achávamos que, por ser do mesmo partido
do Governador, ele receberia um socorro.
Fomos surpreendidos pelo fato de ele haver levado

R$250.000,00 para um hospital particular, que é o Hospital
Evangélico. Nada temos contra esse hospital, que é muito bem
dirigido, sério, que presta relevantes serviços. Entretanto,
estranhamos o fato de ter sido essa a 2 parcela, já que a
la parcela foi de R$150.000,00. O Secretário, em suas
declarações, disse que o Prefeito local, do PSDB, não era
confiável e não poderia injetar recursos naquele hospital
público. Isso nos trouxe surpresa, principalmente pela forma
como ele levou essa verba, que, também, foi entregue com a
presença de outro candidato a Prefeito, do PSDB, Dr. Rui
Moreira, Presidente do CARDIOMINAS. Houve, é claro, uma
exploração eleitoral. E, por outro lado, restou uma situação
delicada, uma vez que está sendo apregoado que, sendo
Prefeitos do mesmo partido, receberiam verbas do Governo
Federal ou do Governo Estadual. Lamentavelmente, mesmo sendo
adversário politico do Prefeito, gostaria que ele recebesse
verbas que auxiliassem na reabertura do Pronto Socorro
local, que está praticamente fechado, não mais prestando
atendimento á população. Dessa forma, os hospitais
particulares ficam fortalecidos. Não sei se essa verba foi
autorizada pela Assembléia, se se encontra no orçamento ou
se foi uma verba oriunda do próprio Governo Estadual.
Gostaria de uma explicação para o fato. Os jornais dizem que
o Prefeito local não merece confiança, e creio que o Estado
teria, não que socorrer um Prefeito, mas que socorrer uma
População que depende da saúde pública.
Um Outro assunto Que gostaria de abordar refere-se ã

questão dos cartórios, quando a Assembléia Legislativa foi.
mais uma vez, no nosso entendimento, ultrajada e colocada
Para escanteio de uma forma pouco gentil por parte do
Tribunal de Justiça, quando, em contato com a Associação dos
Prop r ietários de Cartórios, houve um entendimento para que
colocassem em prática uma tabela. Essa tabela foi
bombardeada pela imprensa não chegando a vigorar. Chamamos a
esta Casa o Corregedor- Geral para dizer ae quem era a
responsabilidade: se do Dr. Lauro Pacheco ou se foi
iniciativa dos próprios cartórios. Aqui, ele não compareceu,
não dando satisfação a esta Casa. Estamos apresentando um
requerimento para que o Presidente do Tribunal de Justiça
explique a esta Casa como nasceu essa tabela, que deveria
passar, como todos sabem, pela Assembléia Legislativa.
Entendemos que existe uma tabela defasada, datada de 1978,
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calculada sobre alguns indices, quais sejam: salário minimo
e IPC. Mas, essa tabela, que foi colocada em prática, é uma
tabela pirata. Queremos aue a tabela seja apreciada pela
Assembléia e não podemos postergar o assunto. Os donos de
cartórios também preferiram não ter uma tabela, para
cobrarem de acordo com seus interesses. Existe uma lei,
baseada em projeto nosso e sancionada pelo Governador
Eduardo Azeredo, obrigando a fixação da tabela de taxas e
emolumentos. Queremos uma tabela que observe os critérios
legais, previstos pela legislação, que pode ser de
iniciativa do Tribunal, do Governo ou mesmo iniciativa
nossa.
Por último, quero dizer que, hoje, aqui, ouvimos várias

associações de servidores públicos que estavam sendo
denunciadas por prática de empréstimo com juros extorsivos
para funcionários públicos, que chegavam até 30% ao mês,
pois estavam senco parceiraS de algumas firanceiras.
O funcionário público, ao pegar o empréstimo na

associação, não sabia que estava contraindo um empréstimo
com uma financeira. Ficava, então, comprometido o seu
salário. A legislação permite, lamentaveimente, esse
comprometimento de até 75% do salário e, estando numa
situação de penúria, com o salário defasado, ele começa a
contrair os empréstimos. Vem o problema da inadimplência.
Teria que haver um controle para esses empréstimos.
Houve essa denúncia, as associações que disseram que

estavam procurando auxiliar o funcionário público, inclusive
em parceria com planos de saúde, de fato, não estavam
cumprindo o seu papel
Há a denúncia da Previcaixa, por parte de professores de

Governador Valadares, que compraram planos de saúde. Os
hospitais negaram o atendimento, porque não tinha o convénio
com a Previcaixa, no entanto, estava sendo vendido o plano.
Os empréstimos da Previcaixa cobram juros em torno de 19% ao

mês.
O Banco Central tem que fiscalizar, e a Secretaria de

Administração já encaminhou O assunto para o Procurador-
Geral do Estado, para anáHse.
Existem, também, as publicações que estão saindo nos

jornais a respeito de financeiras que estão em consonância
com as associações. Elas tomam o parco salário do
funcionário público. Dai, agirmos na Comissão de Defesa do
Consumidor, para apurar essas irregularidades. Muito

obrigado.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

l Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa ã 2a Parte da reunião, com a l Fase da
Ordem 00 Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reun

i
ão ordinária

Leitura de Comunicações Apresentadas
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados Luiz
Antônio Zanto (3) - falecimento do Sr. Luciano Peixoto
Pereira e das Sras. Alminda Ambrozina de Jesus e Anézia
Ramos, em Frutal; e Maria Olivia - falecimento da Sra. Neila
Alkimin de Castro, em Conceição do Rio Verde (Ciente.
Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação
Final dos Projetos de Lei ngs 363/95. do Deputado Ronaldo
Vasconcelios, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reversão ao Município de Oliveira do imóvel que especifica;
418/95, do Deputado Arnaldo Penna, que dispõe sobre a
transferência de subvenção social do Estado para as caixas
escolares das redes públicas estaduais e municipais de
ensino; 458/95, do Deputado Hely Tarquinio, que cria o
Programa Mineiro de Incentivo á Avicultura e dá outras
providências; 579/95, do Deputado Alvaro Antônio, que
institui o diploma Amigo dos Rios e dá outras providências;
666/96, do Deputado Gilmar Machado, que acrescenta
dispositivos à Lei ng 11.553, de 3/8/94, que dispõe sobre a
ação do Estado com vistas ao favorecimento da realização de
transplantes; e 720/96, da Deputada Elbe Brandão, que dispõe
sobre o hasteamento cia bandeira ao Estado de Minas Gerais e
dá outras providências (A sanção.).

Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, os requerimentos da Comissão Parlamentar de
Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a Estudos
Sobre o Processo de Apuração dos Indices de Valor Adicionado
Fiscal- VAF - dos Municípios de Minas Gerais e Acompanhar os
Trabalhos da Comissão Especializada Criada pela Secretaria
de Estado da Fazenda para Apurar as Variações do VAF dos
Municípios de Contagem. Congonhas e Varginha, Referentes ao
Período de 1992 a 1995, em que seus membros solicitam sejam
suspensos por 30 dias os trabalhos da Comissão e,
conseqüentemente, suspensa a contagem do seu prazo de
funcionamento, -prevendo-se sua abertura no mês de outubro,
para discussão e votação do relatório final (Cumpra-se.); do
Deputado Carlos Pimenta, solicitando seja enviado oficio ao
Ministro de Recursos Hidricos, Meio Ambiente e Amazônia
Legal, manifestando a insatisfação desta Casa diante de
medidas que se anunciam relacionadas à desativação da
CODEVASF e do DNOCS (Oficie-se.); da Comissão de Justiça, em
que solicita a retirada de tramitação do Requerimento n
1.505/96, das Comissões de Justiça e Fiscalização
Financeira, por ter ele perdido o seu objeto, uma vez que os
protocolos referidos na proposição já foram enviados a esta
Casa pelo Governador do Estado, inexistindo, portanto, a
necessidade de que o requerimento continue tramitando
(Cumpra-se.); e do Deputado Durval Angelo, em que solicita a
constituição de uma comissão especia para conhecer a real
situação financeira do IPSEMG, incluindo os não-repasses
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pelo Tesouro, assim como a situação da prestação de serviços
na Capital e no interior (Cumpra-se.); e os Requerimentos
nos 1.068/96, do Deputado Marcos Helénio, solicitando
informações ao Secretário da Segurança Pública acerca do
efetivo cumprimento da Lei Estadual ng 11.817, de 1995, que
dispõe sobre o controle dos desmontes, dos ferros-velhos e
das sucatas (Oficie-se.); e 1.234/96, do Deputado Glycon
Terra Pinto, em que solicita a inserção nos anais da Casa da
reportagem intitulada "Deu Zebu, publicada na revista
Exame em 22/11/95 (Cumpra-se.).

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à lê Fase.
a Presidência passa à 2 5à Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, não temos número
regimental para a continuação dos trabalhos. Solicito a V.
Exa. que encerre a reunião, de piano.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum' para a continuação dos trabalhos e
encerra a reunião. desconvocando a extraordinária de logo
mais, às 20 horas, e convocando os Deputados para a especial
de amanhã, dia 5, às 8 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária deliberativa, também de
amanhã, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
As quinze horas e trinta minutos do dia quatorze de agosto
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados João Leite, Paulo Piau e Elbe Brandão
(substituindo estes dois últimos aos Deputados Leonidio
Bouças e Hely Tarquinio, por indicação das Lideranças do PFL
e do PSDB, respectivamente), membros da referida Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João
Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Paulo Piau que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência informa ser a finalidade da reunião apreciar a
pauta e, na seqüência dos trabalhos, designa o Deputado Hely
Tarquinio para proceder ao estudo do Oficio ng
Sec.Nac.216/96, do Sr. Salvino José dos Santos Medeiros.
Secretário-Geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos.
A Presidência procede à leitura da seguinte correspondência:
Ofícios nos 310/96, do Deputado Paulo Piau, que solicita
especial empenho da Comissão no acompanhamento da
sindicância instaurada no 4Q Batalhão de Polícia Militar de
Uberaba, referente à morte do menor L.C.O. ; 428/DAF/96 e
1.976/96-SE/C.CIVIL-PR, publicados no "Diário do
Legislativo' de 13/7/96, e 454/DAF/96, publicado no "Diário
do Legislativo' de 20/7/96: oficio do Sind-UTE, datado de
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12/7/96, que dispõe sobre a extinção da FEBEM-MG; e do
programa da Caravana da Cidadania, enviado pela Vereadora
Maria Caiafa, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. O
Presidente tece comentários sobre os assuntos ventilados na
correspondência. Passando-se à 2,.-à da reunião, o
Deputado João Leite passa a Presidência à Deputada Elbe
Brandão e apresenta requerimento no qual solicita que a
Comissão visite os Centros Educacionais do Barreiro e do
Horto, em Belo Horizonte; os de Sete Lagoas e de Bom
Despacho, mantidos pela Secretaria do Trabalho, Assistência
Social, da Criança e do Adolescente, e a Secretaria da
Justiça, com a finalidade de colher subsídios para os
trabalhos da Comissão. Submetido a votação, é aprovado o
requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado João
Leite informa que o Deputado Marcelo Gonçalves, designado
para proceder ao estudo do Oficio ng 830/96, do Presidente
da Câmara Municipal de Uberaba, referente à morte do menor
L.C.O., sugere que a Comissão requeira informações ao
Comando- Geral da PMMG sobre o assunto. Os Deputados
presentes concordam com a sugestão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1996.
João Leite, Presidente - Hely Targuínio - Antônio Roberto -

Marcelo Gonçalves.
ATA DA 25a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Miguel Martini,
Ailton Vilela e Jorge Hannas (substituindo os três últimos
aos Deputados Simão Pedro Toledo, Arnaldo Penna e Leonidio
Bouças, por indicação das Lideranças do PSDB e do PFL,
respectivamente), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Miguel Martini, Marcos Helênio, Geraldo Rezende,
Ailton Vilela e Jorge Hannas (substituindo os dois últimos
aos Deputados- Romeu Queiroz e Clêuber Carneiro, por
indicação das Lideranças do PSDB e do PFL, respectivamente),
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
esclarece que a reunião tem por objetivo apreciar o Projeto
de Lei ng 897/96, do Governador do Estado, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao Município de Juiz de Fora imóvel
que menciona. Logo após, solicita ao Deputado Miguel Martini
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Devido à
ausência dos Deputados Arnaldo Penna e Alencar da Silveira
Júnior, relatores pelas Comissões de Constituição e Justiça
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Presidente
redistribui a matéria aos Deputados Aílton Vilela e Miguel
Martini, respectivamente. Em seguida, o Deputado Áilton
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Vilela emite parecer mediante o qual concui pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da
matéria com a Emenda nQ 1. Com a palavra, o Deputado Miguel
Martini emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do Projeto de Lei ng 896/96. no lQ turno, com a Emenda nQ 1,
da Comissão de Constituição e Justiça. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião.
a Presidência agradece a presença dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 4 de setembro de 1996.
Cléuber Carneiro. Presidente - Arnaldo Penna - Ailton

Vilela - José Braga - Geraldo Rezende - Marcos Helênio.
ATA DA 47a REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e cuarenta e crco minutos co dia vinte e Oito
ce agosto ce m novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis,
Jorge Eduardo ce Oliveira e Jorge Hannas, membros ca
Comissão supracitada. Estão presentes, também, os Deputados
Hely Tarquinio e Antônio Roberto. Havendo número regimental
o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira

que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência lê oficio recebido do Sr. Lincolfl Marcelo
Silveira Freire, Presidente da Associação Médica de Minas
Gerais, no qual solicita seja apresentado pela Comissão
projeto que verse sobre a regulamentação da venda de bebidas
alcoólicas e disponha sobre a inclusão de advertência, nos
rótulos e anúncios de bebidas, quanto aos riscos do consumo
de álcool para a saúde. A Presidência informa que já existe
na Consultoria estudo sobre o assunto. A seguir. o
Presidente passa a ler oficio recebido do Secretário da
Habitação, no cua l dá ciência da realização do Fõrum
Nacional dos Secretários Estacuais ce Habitação. em Vitória
e Vila Veha. no Espinito Santo. Prosseguindo, o Presidente

passa à l Fase da Ordem do Dia e solicita que se faça a
leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça
pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela
ilegalidade do Projeto de Lei np 719/96. do Deputado Ermano
Batista, que declara de utilidade pública a Cooperativa
Educacional de Viçosa Ltda. - COEDUCAR -, com sede no
Município de Viçosa. Submetido a discussão e votação, ê
aprovado o parecer. A Presidência determina que se arquive o
projeto e passa à fase de discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, relator do Projeto de Lei ng 774/96. no lQ turno,
emite parecer por sua aprovação na forma do Substitutivo ng
1, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é O
parecer a provado. Em seguida. a Presidência passa à fase de

discussão e votação de proposições cue dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a oalav'a. o
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Deputado Jorge Hannas, relator do Requerimento ng 1.396/96,
emite parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. A seguir, a Presidência convida para
tomarem assento à mesa os Srs. Adilson Save, Diretor da
Faculdade de Ciências Médicas; João Batista Gomes Soares,
representante do Conselho Regional de Medicina; Tarquinio
Vernalha, Diretor da Junta Médica Federal da UFMG; Lincoln
Marcelo Silveira Freire, Reinaldo Guimarães, Diretor de
Defesa do Exercício Profissional; Roberto Porto Fonseca,
Superintendente-Geral da Fundação Ezequiel Dias, e Carlos
Alberto Pereira Gomes, Superintendente da Vigilância
Sanitária. Os convidados discorrem sobre o Requerimento ng
1.579/96, do Deputado Marco Régis, em que solicita a
alteração da estrutura e da denominação da Delegacia do Erro
Médico, permitindo que ela atenda a ocorrências de erro,
omissão e negligência por parte de todos os profissionais
liberais. Findos os debates, a Presidência passa a palavra
ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, relator do
requerimento, para que proceda à leitura de seu parecer, em
que conclui pela aprovação da matéria. Submetido a votação,
é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos convidados e dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Luiz Antônio Zanto - Marco
Régis - Jorge Hannas.
ATA DA 82 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia três de
setembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Marcos Helênio, Geraldo
Rezende, Raul Lima Neto e João Leite (os três últimos em
substituição aos Deputados Antônio Andrade, Gil Pereira e
Carlos Pimenta, respectivamente, por indicação das
Lideranças do PMDB, do PPB e do Bloco da Maioria), membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a discutir as
novas tabelas de preços dos serviços cartorários com os
seguintes convidados: Srs. Luiz Fernando Carceroni.
Coordenador do PROCON de Belo Horizonte, e Arnaldo Godoy,
Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Sra. Maria Cândida Batista
Faggion, Presidente da Associação dos Oficiais de Registro
Civil das Pessoas Naturais de Belo Horizonte; e
Desembargador Lauro Pacheco de Medeiros, Corregedor-Geral de
Justiça. Em seguida, o Presidente solicita ao Deputado João
Leite que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares presentes.
A Presidência leva ao conhecimento dos Deputados que a
Comissão recebeu oficio, publicado no Diário do
Legislativo de 29/8/96, do Sr. António Carlos Ferreira, em
que faz reclamações sobre multas de trânsito cobradas.
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indevidamente, pelo DETRAN-MG. O Presidente registra o
comparecimento dos representantes do PROCON-BH, da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, do Ministério Público e, logo
após, explica o objetivo da reunião. Ato continuo, a
Presidência concede a palavra aos convidados para exporem o
assunto em tela e responderem às perguntas dos Deputados. Na
fase dos debates, o Deputado Marcos Helênio apresenta
requerimento em que solicita ao Corregedor-Geral de Justiça,
Desembargador Lauro Pacheco, que remeta a esta Comissão
informações e documentos relativos aos serviços cartoriais
no Estado de Minas Gerais, cuja fiscalização é de
responsabilidade daquele órgão. O Deputado Geraldo Rezende
assume a Presidência e coloca em votação o requerimento, que
é aprovado. O Deputado Marcos Helênio reassume a direção dos
trabalhos e registra a presença do Deputado Antônio Andrade.
Após, o Presidente apresenta requerimento em que solicita ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
que informe a esta Comissão sobre projeto de lei a ser
encaminhado a esta Casa, disciplinando critérios para
criação de novas serventias, bem como estipulação de valores
de emolumentos, dando esclarecimentos, ainda, sobre a
perspectiva de prazo para a efetivação dessas medidas. O
Presidente informa que inexiste "quorum" para votação do
requerimento e que este será apreciado na próxima reunião
ordinária da Comissão. A Presidência tece as últimas
considerações e agradece aos convidados pela participação e
pelos valiosos subsidios prestados à Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados, dos convidados e dos demais
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 4 de setembro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Elbe Brandão - Jorge Eduardo

de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 923/96

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e
de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em
epigrafe visa a fazer reverter imóvel ao Municipio de Santo
Antônio do Aventureiro.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 22/8/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência devido a
solicitação do autor, constante na Mensagem no 137/96. vem
às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para, em reunião conjunta, receber
parecer.
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Cabe a esta Comissão o exame dos as pectos jurídicos.
constitucionais e legais da matéria, nos termos ao art. 195.
c/c o art. 103. V, a. ao Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em tela visa a autorizar o Poder Executivo
a fazer reverter ao Município de Santo Antônio do
Aventureiro imóvel constituído por terreno de 399m2, havido
por doação pelo Estado, que se incumbira de nele construir
um posto de saúde.
A legislação aplicável à matéria em exame consta no
disposto no art. 61 da Constituição do Estado, que
estabelece, 'in verbis':

Art. 61 - Cabe à Assembléia Legislativa, com a sanção do
Governador, não exigida esta para o especificado no art. 62,
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado,
especificamente:

XIV - bens do domínio público;
XV - aquisição onerosa e alienação ae bem imóvel ao

Estado;".
Exsurge ao texto da Constituição mineira a reserva legal
das matérias atinentes aos bens de domínio público. A
autorização legislativa para a transferência de domínio ou
de uso de bem imóvel do Estado constitui-se, assim, na única
fonte imediata de direito que vincula os atos tendentes a
realizar transações com os bens do patrimônio público. A lei
autorizativa não cria direitos; somente torna possível que,
no caso concreto, seja ele exercitado.
Analisando-se a documentação apensa ao processo, verifica-

se que o imóvel a q ue se refere o projeto de lei foi doado
ao Estado pelo Município de Santo Antônio do Aventureiro,
que estabeleceu o encargo de se construir um posto de saúde
no prazo de três anos. Sob pena de reversão. Não tendo sido
cumprida a exigência, o doador houve por bem reivindicar do
donatário o imóvel, para nele instalar serviços públicos
essenciais para a população.
O direito credencia o doador com a faculdade personalissirna
de promover, por ação própria, a revogação da liberalidade,
com o fundamento de inadimplemento do beneficiário.
Portanto, com a lei autorizativa. a administração pública
objetiva, além de dar ao imóvel destinação compatível com o
interesse público, que é o fim supremo de toda ação
administrativa, evitar a via judicial e possibilitar a
realização da reversão amigavelmente entre as partes.
Assim sendo, não encontramos óbice constitucional e legal á
tramitação da matéria.

Conclusão
Pelas razões exaradas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
923/96 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de setembro de 1996.
Clêuber Carneiro. Presidente - Arnaldo Penna, relator -

Marcos Helênio - Aiiton Vilela - José Braga.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto ce lei em
tela dispõe sobre a reversão de imóvel ao Município ae Santo
Antônio do Aventureiro.
A matéria foi distribuida às comissões competentes, sendo
que a de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela legalidade e Dela constitucionalidade da proposição.
Nos termos regimentais, vem agora o projeto a esta Comissão

para ser objeto de parecer quanto aos aspectos
orçamentários.

Fundamentação
A proposição, que prevê a reversão de imóvel ao Município
de Santo Antônio do Aventureiro, não tem conseqüências de
natureza financeira para o Executivo Estadual. NO seu art.
2g, dispõe que o Estado não terá ônus com a concretização do
ato.
O terreno foi doado ao Estado, por escritura pública
passada em 14/2/89, para a construção de um posto de saúde,
o que não foi feito. O referido imóve l fora adquirido ae
terceiros pela Prefeitura, em lQ/11/88, pela quantia de
Cz$350.000,00. Portanto, não é justo q ue, a pós sete anos, o
imóvel continue inaproveitado. com prejuizO para a
comunidade. Ademais, quando da doação, o Estado aceitou o
prazo oe três anos para a instalação de um posto oe saúde e
a conseqüente reversão do terreno à Prefeitura, caso não se
cump r isse o pactuado. E importante salientar, aïnda, que a
Secretaria da Saúde, consultada a respeito, informou não ter
planos para o aproveitamento do imóvel.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng

923/96 no lg turno, na forma proposta.
Saia das Comissões, 4 de setembro de 1996.
Clêuber Carneiro. Presidente - Geraldo Rezende. relator -
Marcos Helénio - José Braga - Ailton Vilela.

PARECER SOBRE A EMENDA No 1 AO PROJETO DE LEI
P40 829/96

Comissão de Adm i nist r ação Púplica
Relatór o

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de lei
em epigrafe tem por objet'vo instituir normas concernentes à
denominação de estabelecimento, instituição e próprio do
Estado.
Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que, não
encontrando em seu bojo qualquer vicio, concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma
apresentada.
Por sua vez, o presente órgão colegiado examinou o projeto

quanto ao mérito e se manifestou favorável á sua aprovação,
também na forma original.
A seguir, a proposição foi incluída na Ordem do Dia para

discussão em sessão plenária de 20/8/96, oportunidade em que
lhe foi apresentada a Emenda nQ 1. de iniciativa do Deputado
Durval Angelo.
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Nos termos regimentais, vem a esta Comissão a emenda,
juntamente com o projeto, a fim de que sobre ela seja
emitido parecer.

Fundamentação
A proposta da emenda incide sobre o art. 2g, cujo texto, na
integra, é o seguinte:
"Art. 2g - A escolha da denominação deverá recair em nome

de pessoa falecida que se tenha destacado por notórias
qualidades e relevantes serviços prestados à coletividade.
Parágrafo único - Em caso de denominação de instituição,

estabelecimento ou prédio, deverá ser observada a correlação
entre a sua destinação e a área em que se tenha destacado o
homenageado, se pessoa de projeção em âmbito local.
De acordo com a emenda, ao art. 2g acrescentar-se-ia um
parágrafo enunciando a proibição da seleção de nome, para
fins de denominação de estabelecimento, instituição, prédio
ou obra pública do Estado, de cônjuge, parentes
consangüíneos ou afins até o 2Q grau do Presidente da
República, do Governador do Estado, de parlamentares ou de
Prefeito Municipal, enquanto estiverem ocupando os
respectivos cargos eletivos.
Em que pese o louvável propósito da iniciativa da emenda, o

de se evitar o possível exercício de influência de poder por
parte dos ocupantes dos mencionados cargos públicos quando
da escolha de nomes para os fins em tela, pedimos vênia para
declarar o nosso entendimento de que o acatamento da norma
restritiva ora proposta é inoportuno e desnecessário.
Ocorre que a intenção da norma contida no art. 2g é a de
que, satisfeita a exigência de que a homenagem recaia em
nome de pessoa já falecida, tenha esta de fato se destacado
por suas qualidades e serviços em prol da coletividade. Uma
vez acatada a emenda, certamente defrontariamo-nos com
inúmeros casos em que os nomes das pessoas mais merecedores
da honraria estariam impedidos de serem empregados para tal
fim tão-somente porque seus descendentes encontram-se no
exercício dos mencionados cargos eletivos.
Ademais, não vemos prejuízo que possa ser acometido à
população em geral, no exercício da cidadania, em
decorrência ae _escolha de nomes de pessoas falecidas cujos
descendentes, por um processo de escolha democrática - diga-
se de passagem -, ocupam cargos públicos.
Por fim, é bom lembrar que, de conformidade com o projeto,

somente por lei será atribuída a denominação de instituição
e próprios públicos. Dessa forma, a decisão final refletirá
o anseio do povo, já q ue o legislador é seu representante.

Conclusão
Dadas as considerações relatadas, opinamos pela rejeição da
Emenda ng 1 ao Projeto de Lei ng 829/96, apresentada em
Plenário.
Sala das Comissões. 4 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Jairo Ataíde, relator - Dimas

Rodrigues - Arnaldo Penna.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 363/95
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Comissão de Redação
O Projeto de Lei flQ 363/95, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconceilos, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Oliveira imóvel que especifica, foi
aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, 10. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 363/95
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Oliveira imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer
reverter ao Município de Oliveira imóvel de propriedade do
Estado situado nesse município, no Bairro Nossa Senhora
Aparecida, constituído de terreno com 1.908m2 (mil
novecentos e oito metros quadrados), com os seguintes
limites e confrontações: pela frente, numa extensão de 62m
(sessenta e dois metros), com a Rua José Maia; pela direita,
numa extensão de 28m (vinte e oito metros), com rua sem
denominação; pela esquerda, numa extensão de 29m (vinte e
nove metros), com a Rua João Curi, e, pelos fundos, numa
extensão de 70m (setenta metros), com a Praça Joaquim
Laranjo, imóvel este registrado sob o ng 01-1.811, a fls.
131 do livro 2-E, protocolo 1-1, ng 3.225, no Cartório do
Registro de Imóveis da Comarca de Oliveira.
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se

à construção de uma praça de esportes.
Art. 2g - O imóvel de que trata o art. lg reverterá ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de 3 (três) anos
contados da data de publicação desta lei, não lhe tiver sido
dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo
anterior.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Ailton Vilela, relator

Antônio Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 418/95
Comissão de Redação

O Projetc de Lei no 418/95, de autoria do Deputado Arnaldo
Penna, que dispõe sobre a transferência de subvenção social
do Estado para as caixas escolares das redes públicas
estadual e municipais de ensino, foi aprovado no 2g turno,
na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, Ç 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI No 418/95
Dispõe sobre a transferência de subvenção social do Estado
para as caixas escolares das redes públicas estadual e
municipais de ensino.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - O disposto na Lei nQ 6.141. de 13 de setembro de
1973, que trata do registro de entidades subvencionadas pelo
Estado e dá outras providências, não se aplica às caixas
escolares das redes públicas estadual e municipais de
ensino.
Art. 2 - Ficam as caixas escolares que integram as redes

municipais de ensino dispensadas do cumprimento da exigência
a que se refere o inciso II do art. 2Q da Lei ng 11.815, de
24 de janeiro de 1995, para o recebimento de subvenção
social dos órgãos do Estado.
Art. 3g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 4 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Ailton Vilela, relator -

Antônio Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 458/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 458/95, de autoria do Deputado Hely
Tarquinio, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à
Avicultura e dá outras providências, foi aprovado no 2
turno, na forma do vencido no l Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 458/95
Cria o Programa Mineiro de Incentivo á Avicultura e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lQ - Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo à

Avicultura.
Art. 2g - São objetivos do Programa:
1 - estimular a criação de aves e o desenvolvimento de

tecnologia aplicável à avicultura, especialmente quanto ao
controle genético e às condições sanitárias e de manejo;
II - contribuir para o aumento da produtividade e da

competitividade no setor;
III - estimular a melhora da qualidade e o aumento da

oferta de carne de aves.
Art. 3g - Compete ao Poder Executivo, na administração e

gerência do Programa:
1 - registrar e fiscalizar as unidades de produção;
II - incentivar a produção, a comercialização e a

exportação de aves, bem como o desenvolvimento técnico e
econômico do setor;
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III - desenvolver pesquisas e experimentos que visem à
melhoria da qualidade das aves e ao aperfeiçoamento dos
métodos de produção:
IV - desenvolver ações que propiciem a melhoria da imagem

da avicultura mineira;
V - estabelecer, nas instituições bancárias oficiais,
linhas de crédito especiais destinadas a investimento,
custeio e modernização da avicultura.
Parágrafo único - As ações governamentais relativas à
implantação do Programa a que se refere esta lei contarão
com a participação de representantes dos avicultores.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. SQ - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6p - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Ailton Vilela, relator -

Antônio Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 579/95
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 579/95, de autoria do Deputado Alvaro
Antônio, que institui o diploma Amigo dos Rios e dá outras
providências, foi aprovado no 2Q turno, na forma do vencido
no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lQ, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 579/95
Institui o diploma Amigo aos RiOS e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica instituído o diploma Amigo dos Rios,
destinado a homenagear pescadores profissionais ou amadores
que se tenham destacado na preservação da ictiofauna do
Estado.
Art. 2g - A escolha dos agraciados com o diploma Amigo dos
Rios, a ser concedido anualmente, recairá em nomes
constantes em lista elaborada pela unidade da Policia
Militar responsável pela proteção ambiental
Art. 3g - A instituição do diploma Amigo dos Rios será
divulgada pela imprensa oficial e pelos órgãos e pelas
entidades que atuam na área de meio ambiente.
Art. 4g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.
Art. Sg - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 6g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Ailton Vilela, relator -

António Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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No 666/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 666/96, de autoria do Deputado Gilmar
Machado, que acrescenta dispositivos à Lei ng 11.553, de
3/8/94, que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao
favorecimento da realização de transplantes, foi aprovado no
2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, i lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nog 666/96
Acrescenta dispositivos à Lei ng 11.553. de 3 de agosto de
1994, que dispõe sobre a ação do Estado com vistas ao
favorecimento da realização de transplantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica acrescentado à Lei ng 11.553, de 3 de agosto
de 1994, alterada pela Lei ng 12.075, de 11 de janeiro de
1996, o seguinte art. 3g, renumerando-se os demais:
"Art. 3g - As escolas de lg e 2g graus da rede pública

estadual promoverão campanha anual de informação sobre a
doação de órgãos.

lg - A campanha a que se refere este artigo terá a
duração de uma semana.

2g - A campanha contará com a participação do MG
Transplantes, bem como de médicos e especialistas que
proferirão palestras sobre doação de córnea, coração,
fígado, rim, sangue e Outros órgãos, tecidos e substâncias
humanas.
Art. 2g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Ailton Vilela, relator -

Antônio Genaro.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 720/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei flQ 720/96, de autoria da Deputada Elbe
Brandão, que dispõe sobre o hasteamento da bandeira do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 720/96
Dispõe sobre o hasteamento da bandeira do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estaco de Minas Gerais decreta:
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Art. l Q - A bandeira do Estado de Minas Gerais, cuja forma
é a estabelecida belo art. 2g da Lei flQ 2.793. de 9 de
janeiro de 1963, será hasteada diariamente nos seguintes
locais

- Palácio da Liberdade;
II - Palácio uos Despachos;
III - Secretarias de Estado;
IV - Palácio tia Inconfidência:
V - edificios-sede dos tribunais estaduais;
VI - repartições públicas estaduais;
VII - residência do Governador do Estado.
Art. 2Q - Nas escolas públicas e particulares, far-se-á o
hasteamento solene da bandeira pelo menos uma vez por
semana, durante o ano letivo.
Art. 3g - A bandeira pode ser nasteada e arriada a qualquer
Mora do dia ou da noite.

lg - Ordinariamente. o hasteamento será feito às 8 horas
e o arriamento, às 18 horas.
f 2Q - Durante a noite, a bandeira deverá estar ilumtnada.
3g - No dia 21 de abril, o hasteamento será realizado às

12 horas, em solenidade especial.
Art. 4g - A bandeira em mau estado de conservação será

entregue em unidade da Policia Militar para ser incinerada
no dia 21 de abril. em cerimônia própria.
Art. 5g - Aplicam-se à apresentação, ao uso e á guarda da
bandeira do Estado as normas previstas na Lei Federal ng
5.700, de lQ de setembro de 1971, relativas à Bandeira
Nacional.
Art. 6g - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo

de 90 (noventa) dias contados de sua publicação.
Art. 7Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 8Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Ailton Vilela, relator -

Antônio Genaro.

ERRATA

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI NQ 879/96
Na publicação do parecer em epigrafe, verificada na edição

tie 22/8/96. na pág. 9. col. 4. onde se ê, no art. 6g:
"vencido nos 60 (sessenta) dias anteriores à data de

publicação desta lei", leia-se:
'vencido até 60 (sessenta) dias antes tia data de puPi'cação

desta lei.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 183a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE SETEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús,
Rêmolo Aloise e Maria Olivia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 12 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 944 a
947/96 - Requerimento ng 1.625/96 - Requerimentos do
Deputado Arnaldo Penna (2) - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Saúde e Ação Social e de Administração Pública
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gilmar
Machado, Miguel Martini e Marco Régis - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Paulo Pettersen - Rérnolo Aloise - Maria
José Haueisen - Ermano Batista - Aílton Vilela - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Anivaldo Coelho - Antônio Roberto -Arnaldo Penna - Clêuber
Carneiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elmo Braz -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquínio - José
Henrique - José Maria Barros - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Maria Olivia - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcel los - Wilson Trõpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para procederá leitura
da ata da reunião anterior.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretâria, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Aloise, lg-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OF 1 CI OS

Do Sr. Sepúlveda Pertence, Presidente do STF, encaminhando
cópia de despacho em q ue se julgou prejudicada a Ação Direta
de Inconstitucional idade nQ 448-4.
Do Sr. Eduardo de Mattos Hosannah, Chefe de Gabinete do

Ministro do Trabalho, acusando recebimento de requerimento
do Deputado Jorge Hannas que trata do contrato de trabalho
por tempo determinado.



Do Sr. Izoldino Roberto Filho, Diretor-Geral da Escola
Agrotécnica Federal de Bambuí, informando o fim de seu
mandato e colocando-se à disposição da Casa.
Do Sr. Alfredo de Paula R. Lima, Presidente da Câmara
Municipal de Carbonita, e demais Vereadores dessa Casa,
solicitando empenho deste Poder com vistas à implantação do
Programa de Apoio ao Produtor - PAP - nesse município. (- A
Comissão de Agropecuária.)
Do Sr. Constantino Eliziãrio Magalhães, Presidente da
Associação dos Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais,
comunicando a composição da diretoria e do conselho
deliberativo do órgão, eleitos para o período 1996-1998.
Do Sr. Fábio Márcio Assumpção Caillaux, Presidente do

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de Belo
Horizonte, solicitando que se apresente manifestação de
repúdio pelo descumprirnento do edital de licitação de
concorrência pública vencida pela empresa Ferrovia Centro
Atlântica. (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.) --
Do Sr. Jayme Crusoé Loures de Macedo Meira, Presidente do

Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais,
encaminhando exemplar da publicação Contribuição do
Conselho Federal de Contabilidade ao Processo de Reforma
Tributária".
Da Sra. Maria Carolina Brasileiro de Castro e outros.
Diretores de escolas estaduais de Lavras, solicitando apoio
à aprovação do Projeto de Lei ng 919/96. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei ng 919/96.)
Da Sra. Beatriz dos Santos Teixeira, Oficiala do Cartório
do lo Oficio de Registro de Imóveis de Uberaba,
encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de
Defesa do Consumidor, certidões dos registros das
incorporações imobiliárias com financiamento pelo SFH. (- A
Comissão de Defesa do Consumidor.)
Do Sr. Marcos Raymundo Pessoa Duarte, agradecendo aos
Deputados Rêmolo Aloise e Simão Pedro Toledo a consignação
nos anais da Casa do falecimento de seu pai.

CARTÕES
Dos Srs. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, e
Sebastião Antônio dos Reis e Silva. Diretor Regional do
SENAC, agradecendo o convite para a reunião especial
comemorativa dos 3.000 anos de Jerusalém.
Dos Srs. José Tarcísio Caixeta, Secretário de Indústria e
Comércio do Município de Belo Horizonte; Áurea Gontijo
Birchal, Secretária Executiva do Governador do Estado;
Sebastião Antônio dos Reis e Silva. Diretor Regional do
SENAC, e Dalva Camilo Diniz. ao Grupo Meier, agradecendo o
convite para a reunião especial em homenagem aos 20 anos de
implantação da Fiat Automóveis no Estado.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloíse) - A Mesa passa a
receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.

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

PROJETO DE LEI NQ 944/96
Declara de utilidade pública o Grupo de Promoção Social de
Ituiutaba - GIPSI -, com sede no Município de Ituiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Grupo de
Promoção Social de Ituiutaba - GIPSI -, com sede no
Município de Ituiutaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1996.
Luiz Antônio Zanto
Justificação: O Grupo de Promoção Social de Ituiutaba é
instituição civil sem fins lucrativos, com finalidade
assistencial. Assiste pessoas carentes, prestando-lhes
atendimento nas áreas de saúde física e mental, educação,
cultura, trabalho, esporte e lazer.
Uma vez que a entidade satisfaz os requisitos legais para a

declaração de sua utilidade pública, peço aos nobres pares o
imprescindível apoio à aprovação desta proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 945/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária da
União dos Moradores da Vila Nossa Senhora da Conceição, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária da União dos Moradores da Vila Nossa Senhora da
Conceição, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação. -
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de setembro de 1996.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: A Associação Comunitária da União dos
Moradores da Vila Nossa Senhora da Conceição é uma entidade
sem fins lucrativos que vem cumprindo suas finalidades há
mais de dois anos e cuja diretoria é composta de pessoas
idôneas que não recebem remuneração pelo exercício de seus
cargos. Nada mais justo, portanto, do que conceder-lhe o
titulo declaratôrio de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 946/96
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Piumhi

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Piui.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Central de Piumhi da Sociedade de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Piui.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em Contrário.
Sala das Reuniões, 30 de agosto de 1996.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: O Conselho Central de Piumhi da Sociedade de

São Vicente de Paulo vem cumprindo suas finalidades há mais
de dois anos, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas
que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Pelos motivos aduzidos, é justa a declaração de sua

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

PROJETO DE LEI No 947/96
Dá denominação de Parque das Águas Manoel Dias dos Santos

Brandão ao Parque das Águas do Município de Cambuquira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominado Parque das Águas Manoel Dias dos
Santos Brandão o Parque das Aguas de Cambuquira.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 3 de setembro de 1996.
Ailton Vilela
Justificação: Manoel Dias dos Santos Brandão nasceu em
11/6/1905. em Rio Preto, no Estado de Minas Gerais. Veio
para Cambuquira, com seus pais, em 1908, cidade na qual
passou sua infância e fez o curso primário. Estudou mais
tarde no Colégio Anchieta. em Nova Friburgo, no Estado do
Rio de Janeiro, e, posteriormente. no Ginásio de Santa Rita
do Sapucai. Matriculou-se na Escola de Medicina do Rio de
Janeiro em 1923, completando o curso em 1928. Veio, então,
clinicar em Cambuquira em 1929. praticando a medicina geral
e dedicando-se à aplicação das águas minerais na cura de
doenças, fato este que marcou profundamente a sua atividade
profissional, pelos sucessos alcançados nesse tratamento.
Além da atividade médica, o homenageado exerceu vários
outros cargos de grande valor: foi professor do ensino
profissional no Rio de Janeiro (1927 e 1928); Inspetor do
Ensino Municipal (1929 a 1934): Médico de Higiene Municipal
em Cambuquira (1931); Prefeito de Cambuquira (1935 a 1937.
1947, 1952 a 1956); além de membro fundador da Academia Sul-
Mineira de Letras.
Durante sua gestão como Prefeito, executou obras de
saneamento na cidade, organizou e projetou vários roteiros
para o desenvolvimento do turismo, da saúde, alguns dos
quais infelizmente não foram completados por falta de apoio
da administração estadual, de quem Cambuquira dependia, mas



que ainda poderão se efetivar. Também, fundou e construiu o
Hospital Geral de Cambuquira.
Clinicou nessa cidade até 1972, quando se aposentou por

motivo de saúde. Trabalhou incansavelmente pela recuperação
das fontes do Parque de Cambuquira, captadas em 1896 e
necessitando, há mais de 50 anos, de recaptação. No Governo
Bias Fortes tentou, junto á Hidrominas, resolver esse
problema, mas não conseguiu convencer as autoridades da
importância dessas obras. Nesse período foi feito apenas o
embelezamento do parque e até hoje ainda não foram feitas as
revisões protetoras das fontes. Os materiais utilizados na
época da captação (manilhas de barro vidrado) se
deterioraram, e o gás, que antes era abundante, hoje se
perde no interior do solo.
Manoel Brandão não nasceu em Cambuauira, mas a essa cidade
dedicou todos os anos de sua vida, nunca almejando
benefícios próprios, mas, o bem-estar e a saúde de seu povo.
Faleceu no Hospital Geral de Cambuquira em 15/8/94.
Publicou os seguintes trabalhos: "Cambuquira e seu Clima'
(1931); "Termoclimatismo Social (1935); Cambuquira
Estância Hidromineral', em colaboração com seu pai, Thomé
Dias dos Santos Brandão (1958); 'Reumatismo e Clima" (1960);
"Folhas de Outono" (poesias - 1981); "Genealogia da Família
Brandão" (1983).
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
NQ 1.625/96, do Deputado Setastião Costa, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado, ao Secretário de
Agricultura e ao Diretor-Geral do IMA com vistas à
regulamentação da Lei nQ 11.812. de 23/1/95, que dispõe
sobre a inspeção e a fiscalização sanitária de p rodutos de
origem animal. (- A Comissão de Agropecuária.)
- São também encaminr'iados á Mesa reauerimentos daDeputaao

Arnaldo Penna (2).
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Saúde e Ação Social e de Administração Pública.

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

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente nas galerias,
ocupamos a tribuna, nesta tarde, mais uma vez, para fazer um
comentário que nos parece realmente inédito. Parece-me que
S. Exa. o Governador do Estado anda indo demais aos "shOwS"
de Zezé de Camargo e Luciano. para levantar o astral do seu
candidato a Prefeito, e está se esauecendo de governar.
Parece que ele está com paranóia na cabeça e, a todo
momento, qualquer coisa é paranóia.
Quero dizer qie não desistiremos da idéia de investigar o

IPSEMG. 0 Líder do Governo montou uma veraaceira operação
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para desmontar a possibilidade de haver uma CPI e ser criada
uma Comissão Especial. O Deputado Romeu Queiroz diz que o
pessoal vem depor, mas se: que não vem. Não adianta S. Exa.
o Governador dizer que não tem medo de CPI. Só ontem, o seu
Líder nos telefonou três vezes - mas estávamos no vale do
Jequitinhonha, participando de uma atividade do PT -,
propondo um acordo para a criação de uma Comissão Especial,
tentando conseguir a não-investigação.
Vamos investigar e mostrar ao povo de Minas Gerais que o

Governo está retendo o dinheiro dos traDalhaores. Ele diz
que está atrasado apenas uns meses, mas a verdade é que está
atrasado nos repasses do dinheiro ao IPSEMG, como nenhum
outro Governador esteve. E um atraso de 11 meses. Onde está
esse dinheiro? Será que Zezé de Camargo e Luciano
conseguiriam responder"
Queremos saber a verdade, sim, porque esse dinheiro é dos

servidores. Não adianta o Governador tentar dispersar,
porque vamos para cima ao Governo, que é irresponsável, ao
levar um clima de desespero ao funcionalismo, com um
atendimento precário. Podemos convidar todos a fazer uma
visita a Uberaba. Araguari e Tupaciguara para ver, ..in
loco, o péssimo atendimento do IPSEMG. Por que o dinheiro
que deveria estar disponível para o atendimento dos
associados está sendo retido, sendo desviado para outras
áreas?
Dizer que a nossa idéia é uma paranóia, é simples.

Paranóia é esquecer de governar o Estado e ficar
acompanhando Zezé de Camargo e Luciano Queremos, sim, a
CPI, porque esta Assembléia tem responsabilidade e todos nós
fomos eleitos para defender quem nos elegeu. Portanto, vamos
investigar. Queremos saber como ficará a situação desse
atendimento. Pois é um dinheiro suado, descontado na folha
do servidor, que já recebe pouco, e que deveria ter um bom
atendimento.
Queremos e vamos continuar cobrando do Governo a

regulamentação do fundo previdenciãrio. Não adianta S. Exa.
dizer que tem 120 dias. E verdade. Agora. como ele chegou
aos 3.5%? Ele terá 120 dias. Depois, manda para a Assembléia
votar de qualquer jeito, às pressas, em regime ce urgência.
em 45 dias, sem que a Assembléia discuta cienamente. Essa é
a ciferença. Queremos renegociar. O Governo fala que precisa
ce tempo, mas, quando pedimos tempo para discutir, ai a
Assembléia não pode ter esse tempo. Tudo tem que se r como o
Governador quer. Discordamos deste método. Discordamos desta
prática.
O Poder Judiciário, sabidamente. mandou o projeto para a

regulamentação do fundo, mas, já desconfiando do Governador
ao Estado, colocou o art. Sg, em que se diz que só se
aceitará a contribuição se o fundo estiver reguamentadO. O
pessoal do Tribunal ce Justiça, desconfiado das intenções do
Palácio da Liberdade. acha que os 3.5% não são para fundo
previdenciário, mas para aumento de caixa. Por isso eles
colocaram o art. SQ no projeto que vamos examinar aqui. Tudo
bem: vai-se contribuir, mas so para o fundo previdenciário,
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porque eles não vão permitir que os salários dos servidores
do Poder Judiciário sejam destinados a engordar o caixa, a
receita da Fazenda, para ser gasta não se sabe em quê?
As pequenas obras que estão sendo realizadas no Estado são

fruto de empréstimos ou endiviciamentos feitos no Governo
passado. Os recursos do SOMA e do PROSAN são empréstimos
feitos e aprovados aqui, durante o Governo passado. Neste,
até agora, nada se fez.
Vamos continuar fazendo o nosso papel, sim, Sr. Governador

do Estado; vamos continuar investigando e dando trabalho -
como foi dito - de paranóia ou não. Vamos continuar cobrando
o reajuste dos servidores, sim, porque é um absurdo os
servidores continuarem com reajuste zero. Não é possível
que, para o próximo ano, no preparo do projeto de orçamento.
o Governo mande, novamente, reajuste zero para os
servidores. A Câmara Federal e o Senado já fizeram o
reajuste dos salários dos servidores no Congresso Nacional.
A Mesa da Assembléia Legislativa de Minas, também, tem que
falar como vai ficar a situação dos seus servidores, porque,
lá, já saiu o reajuste; aqui, como vai ficar?
Entendemos que é preciso uma política mais justa, mais

humana, a fim de se tratarem os servidores como pessoas
sérias e importantes para o desenvolvimento e para o
atendimento ao cidadão. Vamos continuar falando. O
Governador pode conseguir fazer pressão e mais uma série de
coisas, mas não vai conseguir calar a nossa voz. Vamos
continuar investigando e examinando os fatos.
Já há um projeto para o Instituto de Previdência. O

Governador disse que não sabe, mas o Secretário de
Administração sabe muito bem do projeto que já está em exame
e que só não nos vai ser enviado agora por ser véspera de
eleições. Depois cie passadas as eleições, virá o projeto do
IPSEMG, que propõe a terceirização dos seus serviços e o
aumento da contribuição. Além disso, propõe, também. Que OS
servidores paguem parte das consultas e parte dos exames.
Vamos travar osdebates aqui. Pode ser antes ou dëpois das

eleições. Não há problema. O Governador e o Secretário
Cláudio Mourão não vão continuar pisando e colocando os
servidores de joelhos. Eles vão reagir, e nós vamos
continuar falando aqui. Se eles não podem falar, nós podemos
falar por eles aqui.
Para encerrar, queremos dizer que entendemos que o

Instituto de Previdência não é do Governo; o Instituto de
Previdência é dos servidores do Estado de Minas Gerais. E
são eles que o mantêm com descontos em seus salários. Então,
não é justo, não ê correto que o Governo recolha o dinheiro
tios servidores todos os meses e não o repasse para o
Instituto há 11 meses. Este é o Governo que mais atrasou
repasse para o IPSEMG. Volto a frisar: é o Governo que mais
atrasou reoasses em 20 anos. Não adianta o Governador vir
aqui e dizer que fato é normal, pois não é.
O Instituto é dos servidores e eles querem saber onde está

o dinheiro. Não é mais possivel continuarmos assistindo a
campanhas milionárias, enquanto nos salários tios servidores
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a contribuição é descontada, mas o dinheiro não é repassado
para o Instituto. Vamos descobrir. Queremos saber para onde
está indo esse dinheiro. O povo de Minas, depois, vai saber
que, atrás de um Zezé de Camargo e Luciano, há muito mais do
que uma simples música. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel
Martini.
O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, povo das galerias, imprensa. Ouvi atentamente o
pronunciamento do sempre entusiasmado Deputado Gilmar
Machado. Concordo em alguns pontos, mas precisamos
tratar com clareza de outros, para que a sociedade mineira
possa entender o que está acontecendo. Acho que está mais do
que claro que não pode perdurar a situação tal como se
encontra. Temos hoje um Instituto que apenas recebe o
dinheiro do Tesouro, paga aos aposentados, não sei se
recebe, mas deveria receber dos convênios com os municípios,
e recebe dos servidores os valores recolhidos pelo Tesouro,
para dar assistência médica, para dar saúde. Tenho-rodado
este Estado de Minas Gerais de Norte a Sul, de Leste a
Oeste. Não visitei todos os municípios, mas estive em todas
as regiões do Estado. E a reclamação é uma só. Não encontrei
um servidor satisfeito com o IPSEMG. Aqui, na Assembléia
Legislativa, temos em torno de 4 mil funcionários, entre os
do quadro permanente e os dos recrutamento amplo. Nenhum
deles utiliza o IPSErV1G. Tivemos que fazer um plano de saúde
com a UNIMED para que os funcionários tivessem atendimento
médico-hospitalar, porque, se depender do IPSEMG, eles não
terão. O povo do interior não é atendido. Quem quiser ser
atendido no IPSEMG tem que chegar ás 2 ou 3 horas da manhã
ou pagar a alguém. Mas não venham me dizer que faltam
recursos financeiros, porque não é verdade. O problema não é
financeiro. E uma mudança ae filosofia que precisa
acontecer.
Não é possível que 90% dos funcionários públicos

contribuam para o IPSEMG e não sejam atendidos. Eles têm que
fazer um plano particular, gastando ainda mais. Minha
assessoria está estudando e temos alternativas para propor
ao IPSEMG. Posso quase garantir que com quase a metade oo
que se arrecada com os funcionários teríamos condições de
dar assistência médica a todos eles e a seus dependentes. Se
mudarmos a filosofia de trabalho do IPSEMG, se abrirmos
aquela "caixa preta', poderemos fazer grandes mudanças.
Nesse aspecto. Deputado Gilmar Machado, concordo com V.
Exa. , mas não concordo quando V. Exa. diz que faltam
repasses do Governador Eduardo Azeredo para resolver o
problema, porque a questão é de gestão. Se colocarmos no
IPSEMG R$1.000.000.00 ou R$2.000.000,00, não resolveremos o
problema. Temos 4 mil funcionários no IPSEMG. 2 mil
aposentados. Seus médicos atendem mal ou não atendem. Vejam
quantas horas eles trabalham.
Então, acho que esta Casa tem que contribuir para

modificar essa filosofia. O funcionário público tem que ser
valorizado. Se o valor é descontado em seu salário, ele tem
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que receber o serviço. Os funcionários do meu gabinete têm
descontados em seus contracheques valores altíssimos. E eles
não são atendidos. E por que não são atendidos? Porque a
gestão, a administração do IPSEMG está arcaica,
ultrapassada, não funciona mais.
Mas temos condições de mudar isso? Temos. Vou mostrar que

eu tenho uma proposta. Não estouchutando. Há mais de um
mês estou fazendo um estudo junto à assessoria e buscando
técnicos em outros lugares. Estamos finalizando esse estudo
e vou apresentar uma proposta, e vamos provar que o problema
não é falta de repasse de recursos do Governo.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Gostaria que V.
Exa. explicasse duas questões. A gestão do IPSEMG quem
indicou foi o Governador que V. Exa. apóia. Então, seria o
fato de estar equivocado, e o Governo tem responsabilidade
nisso. Segundo: também o IPSEMG tem o direito de receber
aquilo que é descontado do servidor. O Tesouro não tem o
direito de ficar com esse dinheiro, porque ele não é do
Tesouro, é do Instituto. Então, V. Exa. acha que é normal o
Governo ficar indevidamente com o dinheiro que ele já
recolheu do servidor, e não repassá-lo ao Instituto?
O Deputado Miguel Martini - Não. Vamos por partes. O

Governador Eduardo Azeredo, em conversa pessoal comigo,
disse que tem interesse em reestruturar o IPSEMG. E foi
emenda minha, no outro projeto que esteve aqui, que está
obrigando o Governo, num prazo que não me lembro se é de 90
ou 120 dias, a enviar a esta Casa um plano de reestruturação
do IPSEMG. O Governador não está satisfeito com isso. Só que
um governo não resolve todas as coisas no mesmo dia. Estamos
com menos de dois anos de governo, e, nesse período, outras
coisas mais urgentes tinham de ser resolvidas. Então, o
Governador não está concordando com o IPSEMG da forma que
está; vai reestruturá-lo, vai mandar uma proposta para esta
Casa, e nós vamos Contribuir para essa reestruturação.
Segundo, temos um problema grave não só no Estado de Minas

Gerais, mas também em outros Governos, inclusive dó partido
de V. Exa. , como, por exemplo, no Estado do Espirito Santo,
onde estão com problemas mais graves ainda. Temos de
encontrar uma maneira de equacionar esses problemas. Aqui,
reescalonamos os dias de pagamento, mas não precisamos
atrasá-lo.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Mas lá não pegaram
nenhum dinheiro que já foi descontado do servidor.
O Deputado Miguel Martini - Lá são 4 meses de atraso. Lá o

funcionário nem recebe.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Onze meses, V.

Exa, sabe, é o Governo que mais atrasou em 20 anos. E esse
Governo é continuidade do outro.
O Deputado Miguel Martini - Era uma prática de outros

governos fazer isso também. Mas quero dizer a V. Exa. que,
se for perguntar ao Presidentedo IPSEMG, nessa Comissão
Especial, para a qual quero já pedir ao meu Líder para ser
indicado para fazer parte dela, porque acho que esta Casa
deve constituir essa Comissão Especial, sim, pois queremos



saber quais as Prefeituras que, segundo os interesses do Sr.
Presidente do IPSEMC-, pagaram ou não pagaram. Por que só o
Governo? Sei de algumas Prefeituras que não pagaram o que
negociaram. Então, queremos ver isso também, e volto a dizer
que, se todas as Prefeituras pagarem, vai sobrar muito mais
dinheiro do Que está sobrando agora, mas não vai resolver o
problema do IPSEMG. Temos de reestruturá-lo Sim; temos de
pensar na modernidade. E não é fazendo plano de saúde, não.
Temos outras propostas. Não vamos alimentar os planos de
saúde, pois não concordamos com eles. A minha proposta não é
essa. Temos outras alternativas, muito mais criativas e que
vão resolver isso, com toda a certeza. Essa questão do
IPSEMG, temos de discuti-Ia. O Governador está interessado.
Ele não está satisfeito com a forma como está, ele vai
enviar proposta para esta Casa e, com a emenda nossa, com
certeza vamos ter uma proposta. Eu já tenho uma saída.
Imagine se esta Assembléia começar a discutir, quantas
saídas não vamos encontrar. Mas volto a dizer: não é porque
o Tesouro não está repassando. Este é um problema de--gestão
do IPSEMG que tem de ser modificado.

Depois, V. Exa. tocou no assunto de reajuste salarial. E
aí fico me perguntando que mágica o Governador Eduardo
Azeredo teria de fazer para cumprir a Lei Rita Camata, que
diz que tem de ser 60% com folha de pagamento - nós estamos
com 82%, incluindo o 13Q - e ele tem que reduzir 22%. Ora,
se não consegue cumprir a lei sem dar reajuste, e diz a Lei
Rita Camata, que é uma lei federal, que o Governo está
obrigado a cumprir, que não pode nem dar reajuste salarial
se ultrapassar o limite de 60% nela previstos. Por essa lei,
o Governo está proibido de dar reajuste. E. ai, o Governo
vai encontrar uma alternativa. Não se faz reforma
administrativa no Congresso Nacional, e ele está obrigado a
reduzir a folha de pagamento. Que mágica ele vai fazer? Ele
encontra uma alternativa que é justa, que é séria, que tem
dado resultado em outros Estados, e que se chama Plano de
Desligamento Voluntário. E, ai, vêm todas as criticas,
inclusive espalhando cartazes por ai, chamando de traidores
aqueles que querem possibilitar que os funcionários públicos
sejam indenizados se não quiserem mais continuar no serviço
público.
Está havendo uma campanha difamatória para confundir o

funcionário público, para que ele não aproveite essa
oportunidade, porque pode ser, realmente, Que, daqui a
pouco, passe a reforma administrativa. Então, eles estão
sendo enganados, porque podiam sair agora, com indenização.
E é a alternativa que o Governo encontrou dentro da lei,
porque ele não pode fazer nada que a lei não autorize,
diferente de nós, cidadãos comuns, que podemos fazer tudo o
que a lei não proíbe. Então, temos que resolver o problema,
diminuindo de 82% para 60%. O Governo não pode demitir, está
proibido de dar reajuste salarial e está com os salários dos
policiais militares e civis totalmente defasados. Na área da
educação houve alguma melhora, mas a área da saúde ainda
continua defasada. Como resolver essa mágica? Esse é o
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problema. Ternos Que fazer criticas, mas temos que apresentar
alternativas Que sejamcoerentes. Estamos com problema de
aposentadoria, pois já estamos perto de 33% da folha oe
pagamento com pensionistas e aposentados. No ano 2000
Chegaremos a 50%. Se a reforma previõenciária não for
votada, o Governador não vai ter corno resolver esse
problema. Então, ele cria os 3.5%. Que é já uma alternativa
para. Quando O Estado estiver mais estrangulado, ele poder
pagar aos funcionários públicos aposentados. Caso contrário,
ele vai dizer: Devo, não nego, pagarei quando puder'.
Ai. vem a critica para o Governador, Que está tentando

encontrar uma alternativa. Mágica não é possível se fazer.
O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Particularmerite,

não acredito em mágica, porque sou cristão. O que eu Queria
é Que o Governo tivesse um projeto, porque a sonegação no
Estado é extremamente elevada. O Que há, hoje, é um desmonte
da máquina ae fiscalização do Estado. Com isso, a sonegação
aumenta e a arrecadação diminui. Isso é um problema. Também
os pro-labore" aumentaram muito. Existem servidores com
salários elevados, contratados para fazer pesquisas em
consultorias, o que o próprio funcionário poderia fazer, o
que reduziria, em muito, a folha. Então, várias coisas
poderiam ser feitas, mas esse Governo não se propõe a fazer.
O Deputado Miguel Martinj - Nobre Deputado, a sua

informação não é correta. Tenho os dados que mostram que a
Receita Estadual está se aparelhando, mesmo sem ter recursos
para isso, mesmo se endividando um pouco mais. Ela está
colocando computador em todas as unidades de arrecadação e
está aumentando o número de fiscais. Ainda neste ano devem
ser arrecadados 10% a mais. O nosso projeto foi criticado
por a, mas. cepois, concordaram cue ele é um bom projeto.
O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Nobre Deputado.

inclusive ficou vedada a participação do pessoal da
fïscairzação no PDV, numa demonstração de que o Governo
estã, realmente, preocupado em elevar a arrecadação para que
ele possa superar as dificuldades q ue está vivendo e não
necessite estar, como outros Estacos, devendo mais de dois
meses de salário.
O Deputado Miguel Martini - Posso garantir que o Governo

está fazendo todos os esforços. Está aparelhando a receita
com computadores e está treinando o pessoal. Também o nosso
projeto deu um instrumento ao Governador, que aprovou, sem
nenhum veto, a renegociação da divida de 64 mil devedores do
Estado. Isso, com certeza, vai melhorar a receita. Além
disso, a mágica não é possível.
Com relação á citação de que o Governador está

acompanhando Zezé de Camargo e Luciano, pela ética do
Governador Eduardo Azeredo ele não tem feito isso nas horas
em que tem que despachar no Palácio.Ele está subindo nos
palanques, sim, como Mário Covas está subindo, como Patrus
Ananias está subindo e como todos que estão governando estão
subindo, mas não em momentos em que têm que atender ao
Estado.
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Para finalizar, Sr. Presidente, queria dizer que houve um

mal-entendido. Quero esclarecer que defendo um Legislativo
forte, cada vez mais forte. E é por querer um Legislativo
mais forte que entrei com essa proposição que altera o
processo de tramitação de projetos de declaração de
utilidade pública nesta Casa. Não alterei a relação de
liderança do parlamentar com sua base, com sua associação.
Mas não podemos mais gastar dinheiro pesado com projetos de
declaração de utilidade pública; não podemos perder tempo da
assessoria da Casa e dos parlamentares para discutir um
projeto de utilidade pública. Na União não há essa
tramitação, como também em muitos municípios. E isso não
altera a declaração de utilidade pública. Ela continua, vai
continuar existindo a relação do parlamentar com a base.
Estou consciente, sim, de que, ao serem declaradas de

utilidade pública, algumas entidades serão beneficiadas.
Queremos simplificar esse processo, para que esta Casa seja
mais valorizada ainda, muito mais valorizada com projetos de
consistência, que elevem o nível deste Poder.—Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Exmo. Sr. Deputado Rêmolo Aloise,

no exercício da Presidência, Srs. Deputados, nossa
participação nesse debate seria para tentar dar a ele uma
tônica de equilíbrio, em razão da passionalidade dos
companheiros Gilmar Machado e Miguel Martini, que aqui
debateram. Estamos preocupados com este Pais pela falta de
seriedade com que as coisas são feitas.
Entendemos que a Constituição de 1988 trouxe um paradigma

para o funcionalismo público e uma determinação para os
municípios brasileiros. Entendo que nada disso foi cumprido.
Boa parte dos municípios não cumpre o que determina a
Constituição Federal, no sentido de se estabelecer o regime
jurídico único dos servidores públicos. Muitos Estados, com
administração desde 1990, e municípios, com administração de
1989 e 1992, não cumpriram a Constituição no que tange ao
regime jurídico único.
Agora, vem o Governo de Fernando Henrique, que, realmente,

coloca o funcionalismo, em todos os níveis, como vilào, no
que se refere às mazelas do Pais, quando sabemos que o
funcionalismo não deveria ser visto por esse ângulo. Sabemos
de tantas coisas que foram deturpadas ao longo da história
do Brasil nos últimos anos, em todos os setores, como
corrupção, desmandos, descalabros administrativos e, no
entanto, estamos, hoje, culpando o funcionalismo por todas
as desgraças do Pais, quando sabemos que foram outras
desgraças que levaram o Pais a débãcle" que assistimos
hoje. Pelo respeito e admiração que nutrimos pelo Governador
Eduardo Azeredo e pelo seu governo, quero dizer que o seu
comportamento é o mesmo do Presidente Fernando Henrique, no
que tange ao funcionalismo, quando vê nos funcionários a
responsabilidade pelos graves problemas que assolam O
Estado, responsabilizando-os por tudo isso.



108

Queríamos, aqui, não deixar tanto ao mar nem tanto à
terra. Nem tanto à impetuosidade e à agressividade dos
companheiros do PT e das entidades sindicais, quando cobram
do Governo Azeredo que resolva problemas que vêm de muitos
anos. Sabemos que o IPSEMG não está na situação de hoje por
responsabilidade do Governo Eduardo Azeredo, como as
entidades sindicais e os nossos companheiros do PT afirmam
desta tribuna. Sabemos que a responsabilidade pela situação
vem de muitos governos passados. Não podemos culpar este
Governo por tudo que lá acontece, O Deputado Miguel Martini,
com toda propriedade, em emenda anterior, coloca em
consideração a reestruturação do IPSEMG, também proposta por
nós, membros da Comissão de Saúde desta Assembléia
Legislativa, quando aqui esteve o Presidente do IPSEMG, Dr.
José Maria Borges. Propusemos, também, a realização de um
seminário para serem estudados os problemas do órgão.
Queremos tentar entender como um todo o problema do Regime

Jurídico único e o problema do IPSEMG, que aparentemente
estão se embolando nesta minha discussão. O Regime Jurídico
único foi determinado pela Constituição Federal de 1988, e
aqueles Prefeitos e Governadores que cumpriram a
Constituição, estabelecendo um fundo previdenciário estadual
ou municipal, seguindo uma diretriz constitucional, viram
esses fundos prosperando.

Tivemos a experiência de estabelecer um fundo
previdenciário em nosso município, quando Prefeito de
Muzambinho. Criamos o Regime Jurídico único, criamos um
fundo previdenciário municipal, deixando esse fundo para a
administração seguinte, com reservas suficientes. Sonhávamos
com a melhoria social dos funcionários do município onde
fomos Prefeito, tendo, como tiveram ao final do nosso
mandato, um fundo com uma reserva suficiente para que o
município tivesse a certeza de que as aposentadorias e os
benefícios seriam pagos. Mas, pasmem, Srs. Deputados desta
Casa, assume a prefeitura um sucessor nosso que pretende
derrubar tudo que o Prefeito anterior fez e dissolvë o fundo
previdenciário municipal que deixamos e vincula esse fundo
previdenciário ao gabinete do prefeito. Isso aconteceu em
diversos municípios brasileiros. Acontece em Minas Gerais,
que não tem um fundo previdenciário autônomo, mas tem um
fundo previdenciário com suas reservas caindo no Tesouro do
Estado. Por isso mesmo, a previdência dos municípios e a de
alguns Estados estão nessa situação lamentável porque, na
verdade, o dinheiro recolhido dos trabalhadores não vai para
o fundo previdenciário deles. Lamentamos que isso aconteça e
que os sucessivos governos dos municípios e dos Estados não
levem a sério a determinação constitucional. Achamos que
algumas diretrizes desses governos estão certas. Por
exemplo, somos contrários ao desligamento voluntário, mas
votamos favoravelmente ao PDV, porque entendemos que o
Governo de Minas tem realmente uma folha funcional inchada e
partia para a demissão involuntária, que poderia causar
sérios transtornos para o funcionalismo.
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Entendemos que o PDV é questionável, porque oferecemos

para o trabalhador certas ilusões, como a de ter algum
dinheiro na mão para montar seu próprio negócio, mas sabemos
que em razão das dificuldades pelas quais o trabainador
passa e das incongruências da nossa politica econômica, esse
dinheiro poderá se esvair, e o funcionário ficará sem o
dinheiro e. também, sem o emprego. Mas votamos
favoravelmente ao Programa porque entendemos que o Governo
tinha o pensamento de promover uma cemissão em massa de
funcionários. E seria muito pior que determinados setores
funcionais fossem atingidos por demissões involuntárias, ao
passo que, pelo PDV. o funcionário se desligará por livre e
espontânea vontade, pela ilusão do dinheiro que terá nas
mãos.
Com relação ao IPSEMG. teremos muito o que discutir no

seminário requerido pela Comissão de Saúde, por intermédio
de seu Presidente. Deputado Carlos Pimenta. Muito poderá ser
debatido e muitos subsídios poderão ser levados ao projeto
de reestruturação daprevidência do Deputado Miguel Mrtini,
que ele diz ter já pronto ou em estudo. Por contar com a
presença de setores sindicais e do Governo, esse seminário
muito poderá contribuir para que o IPSEMG possa ser
reestruturado e possa ser, realmente, um organismo que
responda pelos direitos dos servidores públicos de Minas
Gerais.

Desejávamos fazer essas considerações, para clarear um
pouco essa discussão, em razão do radicalismo no qual as
duas situações foram colocadas da tribuna, nesta tarde,
tanto por parte do PT como por parte do representante do
PSDB, partido do Governador do Estado. Achamos que existem

caminhos viáveis para a reestruturação da orevidência, desde
que o dinheiro do trabalhador seja dirigido a um fundo
previdenciário e não seja desviado para o Tesouro do Estado,
como ocorre hoje. Assim, poderíamos ter um instituto de
previdência dos servidores modelo para outros Estados e,
também, para os municípios brasileiros. Que o dinheiro
recolhido no Estado fique no Estado: que o dinheiro
recolhido no município fique no município, ooroue é
importante aue a previdência seja descentralizaca daquele
gigantesco Instituto Nacional de Seguridade Social, em que
municioios recolhiam dinheiro oara o INSS para ajudar a
aumentar os rombos e as fraudes no órgão. Com  a constituição
da previdência dos municípios e com a satisfatória atuação
da previdência dos Estados, o dinheiro recolhido fica no
Estado, sob vigilância do Estado, e fica no município, sob
vigilância do municipio, e não va i engordar ainda mais o
dinheiro do INSS e colaborar para a violência oas fraudes
que nós, ali, assistimos.
Não podemos deixar, também, que se tome o caminho em

direção à previdência privada. Cada vez mais, os grandes
grupos multinacionais querem entrar na previdência privada,
no seguro-saúde, para poder roubar do povo, porque esses
grandes grupos estão ai para espoliar e não, para servir.
Precisamos ter previdências municipais e previdências
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estaduais responsáveis, honestas, bem cirigicas, para que
possamos estar a serviço do servidor público. Muito
obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - V. Exa. pode perceber que não há
quorum para a continuação dos trabalhos. Solicito o

encerramento, de plano, da reunião.
ENCERRAMENTO

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - Á Presidência
verifica, de plano, a inexistência de quorum para a
continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 6. às 9
horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 26a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia vinte e sete de agosto de mil novecentos
e noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Agostinho Patrús, Wancerley Ávila,
Sebastião Navarro Vieira, Maria José Haueisen e Ermano
Batista, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini,
Cléuber Carneiro, Glycon Terra Pinto e Geraldo Rezende.
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Verificando-se a existência de número
regimental, o Presidente, Deputado Agostinho Patrús, declara
abertos os trabalhos, e é lida e aprovada a ata da reunião
anterior. Isso posto, o Presidente informa que, nos termos
do art. 3g. III, da Lei nQ 11.815, de 24/1/95, e do 4Q do
art. 2Q da Resolução ng 5.143. de 22/6/94, a reunião tem por
finalidade apreciar os processos de prestação de contas da
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais. Em
seguida, faz uso da palavra o Deputado Clêuõer Carneiro,
relator no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que emite pareceres pela aprovação aos
processos das seguintes entidades: Conselho de
Desenvolvimento Comunitário Monte Belo, Prefeitura iVlunicipal
de Modestino Gonçalves, União da Mocidade Espirita de
Uberaba. Associação Comunitária de Vermelho Novo, Caixa
Escolar Arnauld Batista Borges. Movimento de Atividades
Extra Escolares Guarda Mirim de Três Corações. Centro
Espirita Dr. Augusto Silva. Latemp - Lar. Trabalho e Escola
do Menor Perdoense, Sociedade Civil Grupo Teatral Juec,
Associação Civil	Religiosa São Francisco de Assis.
Associação de Deficientes Fisicos de Patos de Minas.
Associação de Amparo e Promoção ao Carente do Distrito de
Rio das Mortes. Caixa Escolar de Carioca Cândida Alvarenga
Mendonça, Associação das Voluntárias da Santa Casa, América
Esporte Clube. Creche Comunitária Criança Feliz, Prefeitura
Municipal de Andrelândia, Associação Comunitária Central de
Ritápolis, Associação Comunitária do Bairro Joaquim António
de Lima, Associação Comunitária dos Pequenos Produtores
Rurais de i r ai de Minas. Associação dos Pequenos Produtores
Rurais da Região do Jacuipe. Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Rio das Gramas, Prefe
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Passos. Associação Comunitária das Famílias de Coqueiral.
Associação Protetora dos Pobres e Meno r es Desamparados d
Lambari, Prefeitura Municipal de Martinho Campos, Caixa
Escolar Paulo Barbosa, Associação Comunitária de Piranguita.
Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Capim
Branco, Centro Espirita Paz e Amor, União Comunitária do
Bairro Mangueiras, Caixa Escolar da Escola Estadual
Sebastião Dias Ferraz, Congado Nossa Senhora do Rosario
Catupé, Associação dos Moradores de Várzea das Pedras. Caixa
Escolar Colibri, Centro Assistencial Descobertense, Fundação
Maçônica Juscelino Kubitscheck de Oliveira. Associação
Municipal de Amparo aos Sem-Casa de Betim, Creche Santo
Antônio. Fundação Jaime Martins, Grupo Espírita Euripedes
Barsanulfo de Uberaba. Associação de Produtores Rurais da
Comunidade Kolpirrg de Rodrigues, Fundação Assistencial e
Educacional de Dores do Indaiá. Cruze i ro Esorte Clube,
Associação Comunitária do Bairro do Crespo, Associação dos
Proprietários e Moradores ea Vila Ma r ia Regina, Escola
Estadual Galdino Ananias de Santana. Associação Comun-tária
Assistencial e Desoortiva Alvarenguense. Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Caxambu. Instituto Médico
Psico-Pedagógico, Fundação Ensino Superior de Passos, Centro
de Art-Bordados de Esmeraldas. Serviço de Obras Sociais de
Boa Esperança, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de
Tapira, Prefeitura Municipal de Rio Casca, Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais de Simonésia, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Passa-Dez, Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Barreirinho, Associação
Comunitária de Vila Jussara e Adjacências. Associação
Comunitária de Roseiral. Caixa Escolar Santa Rita,
Associação Comunitária de Assistência Geral POvO Alegre,
Creche Cantinho da Cinderela, Associação Feminina
Comunitária do Bairro Ouro Preto e Adjacências. Creche
Comunitária Eunice Lanza, Creche Comunitária Tia Francisca,
Lar dOS Meninos São Domingos Obra Social. Lar Irmã Clara,
Prefeitura Municoal de Diogo de Vasconcelos. Prefeitura
Municipal de Rio Casca. Associação dos Moradores do Bairro
São Vicente, Associação 21 de Abril Pró-Amparo á Criança
Desamparada, Associação Comunitária de Santa Rita do Glória.
Associação de Caridade São José de Bicas. Clube do Menor.
Obra Unida Santa Luiza de Marilac da Sociedade São Vicente
de Paulo, Cruzeirinho Esporte Clube, Fundação Cultural de
Belo Horizonte, Fundação Escola de Vida - Educação Integral,
Promoção Cultural e Medicina Alternativa. Submetidos a
discussão e votação, são os pareceres aprovados. Em seguida,
são os processos apreciados pela Mesa, sendo relatores da
matéria os Deputados Wanderley Avila. 1Q-Vice-Presidente, e
Ermano Batista. 4g-Secretário. q ue emitem pareceres por sua
aprovação, os quais são submetidos a discussão e votação e
aprovados, cada um por sua vez. Em seguida, o Deputado
Ermano Batista informa que a Associação Beneficente Cristã
de Cultura. Esporte e Assistência Social e o Conselho
Particular da Sociedade São Vicente de Paulo - Creche
Cinderela fizeram a aevolução da verba receoica e não
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utilizada, com a devida correção. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão para
a próxima reunião, determina Que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de setembro de
1996.
Sebastião Navarro Vieira. Presidente - Wanderley Ávila -
Maria José Haueisen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob -
Antônio Júlio - Miguel Martini - Cléuber Carneiro - Geraldo
Rezende - José Maria Barros.

TRANSCRIÇÃO

"Deu Zebu
Quando a Black & Decker viu a demanda por suas ferramentas
elétricas disparar nos últimos anos, ficou claro que era
hora de pôr em marcha o projeto óe construção de uma segunda
fábrica no país. Logo surgiu a Questão: onde instalar a nova
linha de produção? A Black & Decker já possui uma fábrica no
ABC. em São Paulo. Estado que concentra boa parte dos seus
consumidores. O ideal, pensaram os diretores ca empresa,
seria escolher um local que combinasse um elenco especial de
adjetivos. A cidade precisaria estar localizada numa
confluência de vias de acesso que permitissem ligação rápida
com praticamente todo o pais. Seria necessário dispor de
mão-de-obra qualificada e de uma infra-estrutura de
telecomunicaçõesque garantisse segurança na produção e
acesso rápido à sece paulistana. Além de tudo isso, seria
preferível que a cidade escolhida tivesse uma estrutura de
atendimento social e de transporte oue dispensasse a empresa
de montar caríssimos pacotes de assistência médica e de
locomoção a seus funcionários. Desejável, ainda mais, que
além de todos esses requisitos a cidade dispusesse de área
barata para a instalação da fábrica e incentivos fiscais
para os primeiros tempos de operação da nova fábrica.
E um teste duro para qualquer cidade atenoer a tantas

soli c it ações , ainda mais num momento em que os Estados e os
municípios disputam palmo a palmo a preferência cas
empresas. Mas a Black & Decker conseguiu encontrar O Que
desejava. NO mês passado, uma empresa de engenharia começou
as obras para a construção da sua segunda fábrica. Ela
estará localizada num dos três distritos industriais de
Uberaba, no Triângulo Mineiro. Não por acaso. Uberaba é
também a grande vencedora deste ano de uma pesquisa
realizada por EXAME para a escolha da melhor cidade para
investir. E a terceira vez que EXAME faz um levantamento dO
gênero. Agora, com a ajuda da Trevisan Consultores.
contratada especialmente para essa empreitada, EXAME buscou
selecionar as cidades que, além de boa localização, infra-
estrutura e qualidade de vida, dispõem de mão-de-obra
qualificada e estão situadas ao longo da rede nacional de
fibras ópticas da Embratel. Um total de 126 municípios,
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entre aqueles com mais de 60000 habitantes, entraram na
primeira seleção. A partir dai, cada um deles foi submetido
a uma outra bateria de testes (veja quadro nas páginas 148 e
149).
Foi uma disputa acirrada, na qual as três primeiras

colocadas chegaram á reta final ca escolha apresentando um
desempenho muito semelhante (veja tabela abaixo). Uberaba
venceu, por diversas razões. "Ela dispõe de urna infra-
estrutura urbana invejável. áreas grandes para a instalação
de empresas e uma localização que facilita tanto o
recebimento de insumos como o escoamento da produção para
praticamente todo o pais", diz Edison Cunna, diretor da
Trevisan e coordenador da pesquisa. Na área de
telecomunicações, Uberaba conta com os serviços da única
empresa privada em operação no pais, a Compannia de
Telefones do Brasil Central, CTBC, pertencente ao grupo
Algar. Isso faz toda a diferença, corno se pode notar pelos
números exibidos por Uberaba nessa área: lã existe um
telefone para cada cinco habitantes, contra uma méd-ia de
0.08 telefone por habitante na média do resto do pais. Além
disso, todas as centrais telefónicas da cidade são digitais,
algo que mesmo uma cidade bem atendida em termos de
telefonia, como Campinas, em São Paulo, não consegue
acompanhar.
Uberaba saiu-se melhor, também, nos itens da pesquisa feita
por EXAME relacionados á qualidade de vida. Praticamente
toda a cidade (99% das vias públicas) é asfaltada, a rede de
água e esgoto atende a 99% da população, o transporte
coletivo chega a todo o município e a rede municipal de
saúde é considerada exemplar, a ponto de dispensar a maioria
das empresas de oferecer a seus funcionários custosos planos
de saúde. "E difícil para a maioria das cidades superar
Uberaba em infra-estrutura", diz Mário Barbosa Neto,
diretor-superintendente da Fosfértil, ex-estatal privatizada
em 1992 e a maior empresa local. A prefeitura da cidade
destinou 17% do orçamento municipal de 58 milhões de reais
em 1995 para manter os dezessete postos de saúde locais.
"Esses postos transformaram-se num recurso para captar novos
investimentos por parte das empresas. pos eles permitem
reduzir seus Custos", diz o prefeito Luis Gua' tá Neto.
Em te-mos de logistica, Uberaba é considerada excelente
para empresas que queiram fornecer para todo o pais. A sua
localização, no Brasil central, juntam-se outras qualidades
dificeis de reunir numa mesma cidade. Uberaba dista apenas
30 quilômetros da rodovia Anflangúera, cue dá acesso à
capital paulista. A cidade é servida, também, por mais de
uma ferrovia - a Fepasa, paulista, e a Rede Ferroviária
Federal, incluindo conexões para o Rio de Janeiro e Santos.
Elas fazem a ligação com o Centro-Oeste, Minas. São Paulo.
além da Região Sul do pais. De quebra, existem duas rodovias
estaduais e duas federais, e a cidade está a apenas 180
quilômetros da Hidrovia Tieté-Paraná. Hoje a 'iidrovia, que
permite realizar o transporte por urna fração do custo
rodoviário ou ferroviário, liga o norte do Estado de São
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Paulo até a região de Piracicaba. Dentro de mais alguns
anos, ela dará acesso a Assunção. Buenos Aires e Montevidéu
pelo Rio Paraná.
Essa localização privilegiada, eqüidistante dos maiores

centros consumidores do pais, pesou para a Black & Decker no
momento de escolher o local para a instalação de sua segunda
fábrica. Houve, também, um pouco de sorte. Em julho deste
ano, o presidente da empresa. Brett Olsen, tinha de decidir
entre Uberaba e uma outra cidade, situada nas proximidades
da fronteira de São Paulo com Minas Gerais. Olsen decidiu
visitar as duas num único dia, e para isso fretou um
jatinho. Como havia muito nevoeiro naquela região, acabou
sendo escolhida a cidade que tinha o melhor aeroporto, no
caso, Uberaba, diz Nicolau Abudd, diretor executivo aa
Símonsen Associados, consultoria que orientou a seleção da
cidade para a Black & Decker.
A instalação dessa fábrica representa uma terceira fase da
história de Uberaba. Fundada há 175 anos, ela viveu num
primeiro momento o ciclo da pecuária que prosseguiu com
força até meados da década de 70. E desta época a
concentração de criadores da raça zebu, um gado de corte
considerado mais resistente que o boi comum, em Uberaba.
Existem no município, ainda hoje. 270000 cabeças de gado. A
pecuária acabou gerando um outro tipo de negócio: o de
empresas de bio9enética. E em Uberaba, por exemplo, que
funciona a Nova India Genética, empresa pertencente ao grupo
Cardápio, administrador de vales-refeição. Trata-se de uma
empresa especializada na realização de inseminação
artificial e no transplante de embriões bovinos. A sede da
Nova India, em Uberaba, reproduz em 6000 metros quadrados um
palácio construido na cidade indiana de Jaipur.
Embora ainda seja importante na cidade, a pecuária passou a
segundo plano na vida de Ubera pa entre o final cos anos 70 e
o inicio da década de 80. Dois fatores colaboraram para essa
mudança. De um lado, em 1978, foi inaugraca na cidade a
fábrica da Fosférti . então estatal e produtora cre insumos
para a indústria de fertilizantes. Responsável por um
faturamento anual de 200 milhões de dólares, a presença da
Fosfértil levou a Uberaba uma série de fabricantes oe
adubos. Foi um grupo de empresas desse setor Que comprou a
Fosfértil em 1992, quando de sua privatização. A venda fez
bem à empresa. Ela era um daqueles casos de estatais
cronicamente deficitárias. Privatizada, distribuiu 50
milhões de dólares em dividendos no ano passado. Agora o
patrimônio liquido da Fosfértil é de aproximadamente 400
milhões de dólares, e estamos preparando novos
investimentos, diz Barbosa Neto, diretor-superintendente da
Fosfrt i 1
Ex-executivo do Banco Itai e ex-diretor financeiro da

Manah, fabricante de adubos. Barbosa Neto, de 48 anos, passa
pelo menos cuatro dias por semana em U peraba. Nos primeiros
tempos apõs a venda da Fosfértil, ele teve de enfrentar a
hostilidade de parte dos funcionários, q ue temiam os efeitos
da pr'ivatização e do fim do cabide de emo-egos em Que se
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transformara a estatal. Chegaram a colocar uma cobra
venenosa em sua sala e até a sabotar seu carro, mas Barbosa
Neto conseguiu superar esse clima hostil. Agora ele coordena
o projeto de ampliação da Fosfértil, orçado em 110 milhões
de dólares que permitirá aumentar a produção da empresa em
50% num prazo de dois anos.
Junto com a instalação da Fosfértil, uma outra iniciativa

colaborou para mudar a face da cidade. A partir de uma idéia
de um ex-funcionário da agência local do Banco do Brasil.
José Humberto Guimarães, hoje aposentado, a prefeitura local
resolveu realizar uma reforma agrária capitalista nas terras
do município. Foi criada uma espécie de bolsa de
arrendamento de terras, que passou a coordenar informalmente
a locação de pouco mais de 100000 hectares de ótimas
propriedades, que ou estavam ociosas ou eram subutilizadas
como pastagens. "Na realidade, essas terras só serviam para
queimadas, diz Guimarães. Por meio de uma campanha, a
prefeitura e o próprio Guimarães passaram a investir em duas
frentes. De um lado, alertavam os proprietários d&-terras
para a iminência de uma desapropriação, por parte Co
governo, devido á não utilização daquelas áreas. Numa outra
frente, foram atraídos pequenos agricultores paulistas,
paranaenses e catarinenses. O resultado foi o arrendamento
progressivo das terras ociosas, que passaram a ser
cultivadas. Hoje, dos 105000 hectares de áreas arrendadas,
80% estão plantados com soja e milho, e Uberaba transformou-
se no maior produtor de grãos de Minas Gerais, com uma safra
de 230000 toneladas.
A dinamização da agricultura trouxe mais prosperidade para
Uberaba. Sua renda per capita é calculada em 5000 dólares,
quase o dobro da média nacional, e um em cada sete
habitantes é proprietário de um automóvel A média brasileira
é de um carro para cada doze habitantes. NOS últimos anos, a
cidade começou a preparar-se para uma terceira fase em sua
história. "Precisamos aproveitar nossos pontos fortes para
atrair mais indústrias", diz Guaritá, o prefeito. E para
atrair empresas que Uberaba montou três distritos
industriais. O maior deles, o Deita, possui uma área de 18
quilômetros quadrados e está situado às margens do Rio
Grande, que faz a divisa entre São Paulo e Minas. A presença
do rio, mais a disponibilidade de grandes áreas no distrito
industrial. foi um fator essencial para que a DuPont
iniciasse, em 1992, a produção de pigmentos para tintas em
Uberaba. Até o ano 2000, a DuPont planeja investir mais 180
milhões de dólares - além dos 20 milhões que já investiu -
na sua fábrica de Uberaba. No mesmo distrito, a Petrobrás
está instalando um centro de tanques e um poliduto que fará
a ligação entre a Refinaria de Paulinia. em São Paulo. e
Brasília. Com a perspectiva de passagem de um ramal do
futuro gasoduto Brasil-Bolivia, esse centro da Petrobrás
deve servir de estimulo para a instalação de mais empresas
químicas na região. Como grande consumidor de energia
elétrica, esse tipo de indústria apresenta um atrativo
adicional em Uberaba: num raio de 250 quilómetros estão em
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operação nada menos que oito hidrelétricas, e há mais uma em
construção. "0 fornecimento de energia é tão confiãvel
Quanto um relógio suíço", diz Edson Ribeiro da Silva,
gerente da fábrica da FMC, uma produtora de defensivos
agrícolas instalada na cidade.
Embora tenha sido um item de menor peso na pesquisa feita

por EXAME, a existência de incentivos fiscais ajudou a levar
Uberaba para o topo da lista. Por meio de dois programas
especificos, o governo mineiro concede financiamento para
investimentos e capital de giro no valor correspondente
entre 50% e 80% do ICMS a ser recolhido mensalmente, com
juros de 2.5% a 12% ao ano e prazo de carência de um a três
anos. No âmbito do município, são concedidas isenções de
IPTIJ e ISS por um prazo de dez anos. Mesmo não sendo um
item muito importante na seleção das cidades, esse tipo oe
financiamento acaba colocando os municípios mineiros em
vantagem quando a comparação é feita com as cidades
paulistas, diz Cunha, da Trevisan.
Justamente num dos dois itens mais valorizados pela
pesquisa - a disponibilidade de mão-de-obra qualificada -.
Uberaba saiu-se pior que seis outras cidades selecionadas.
Não que ela esteja mal colocada. Afinal, existem ali escolas
técnicas do Senai e do Senac, além de outros cursos de nível
médio. E, embora existam cursos superiores instalados na
cidade, é comum que executivos mandem os filhos estudar fora
quando chega o momento de ingressar numa faculdade. Uberaba
é ótima para morar e criar os filhos até a idade do
secundário, diz Mário Rabello, da DuPont. O comércio local
também oferece poucas opções (não há um grande shopping
center nem hipermercados), e quem pode costuma dirigir-se à
vizinha Uberlândia para fazer compras. Essas desvantagens
foram compensadas, na pesquisa EXAME/Trevisan, pelas outras
qualidades mostradas pela cidade como local para
investimentos. Uberaba, que já foi apenas a capital do boi
zebu, está pronta para receber empresas e consolidar uma
outra fase de sua história,' -
* - Publicado de acordo com o texto original, transcrito a

requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 6 DE SETEMBRO DE 1996

- Presidência do Deputado Agostinho Patrús
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum'.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús Paulo Pettersen - Clêuber Carneiro -
José Henrique - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Às 9h15min,
a lista de comparecimento não registra a existência de
número regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião,
por falta de "quoruni", e convoca os Deputados para a
ordinária de debates de segunda-feira, dia 9. às 20 horas.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 11 DE SETEMBRO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 9 DE SETEMBRO DE 1996

PresCência do Deputado Péricles Ferreira
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de Quorun.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputaaos:
Rémolo Aloise - Maria José Haueiser - Autor Vilela - Marco

Régis - Péricles Ferreira.
Falta de "Quorum

O Sr. Presidente (Deputado Péricles Ferreira) - Às
20h15min, a lista de comparecimento não registra a
existência de número regimental. A Presidência deixa de
abrir a reunião, por falta de "quorum, e convoca os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 10.
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.).
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 184a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 10 DE SETEMBRO DE 1996
Presidência do Deutaco Wance'ley Avila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - lê PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Cficios. telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei flQ5
950 a 954/96 - Requerirne":os ns 1.626 a 1.637/96 -
Requerimentos dos Deputados Raul Lima Neto e Olinto Gocinho
(2) - Comunicações: Comunicações do Deputado Luiz Antônio
Zanto (3) e da Comissão de Agropecuária - Oradores
Inscritos: Discurso do DeQutado Jorge Eduardo de 31veina
2 PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de Inscrições -
Decisões da Presidência (2) - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Requerimentos: Requerimento do Deputaco Raul
Lima Neto; encaminhamento á Comissão de Saúde e Ação Social
- Requerimentos dos Deputados Arnaldo Penna (2) e Olinto
Godinho (2); aprovação - Requerimentos ns 1.309 e 1.348/96.
aprovação - 2a Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei nQ 880/96.
aprovação - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio -Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Ánivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto
- Arnaloo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio Mourão Carlos
Murta - Carlos Pimenta Dimas Rodrigues - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
- Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Braga - José Maria Barros - Kemil Kumaira
- LeonídiO Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco
Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguei Martini -
Olirito Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - wi"son Trõpa.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila) - As 14h15min,
a lista ce comoarec,men:D recistra a existénca ce número
regimental. Declaro aberta a eun i ão. Sob a proteção de Deus
e em nome cc povo rrneirc. niciamos os nossos trabalnos.
Com a palavra, a Sra. 2-Sec-etária, para q roceder à leitura
das atas cas três reur:ões arte--ores.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária. procede ã
leitura das atas das três reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.
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Correspondência
- O Deputado Ibrahim Jacob, 3g-Secretário, nas funções de
1Q-Secretário. lê a seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Leonardo Arruda, Presidente da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Norte, em que acusa o
recebimento de oficio dando ciência da função da União
Nacional dos Legislativos Estaduais - UNALE -, bem como da
constituição de sua diretoria.
Dos Srs. Ronaldo Perim, Deputado Federal, e João Lourenço
de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Ewbank da
Câmara, agradecendo convite para participar do Seminário
Legislativo Reforma Agrária em Minas Gerais.
Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de
Administração, informando que a PMMG se pronunciou
contrariamente à doação do imóvel objeto do Projeto de Lei
ng 673/96. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 673/96.
Da Sra. Lúcia Vânia Abrão Costa, Secretária de Assistência

Social do Ministério da Previdência e Assistência Social,
encaminhando planilha com os valores mensais transferidos ao
Governo do Estado para pagamento dos serviços assistenciais
de natureza continuada prestados por entidades assistenciais
e Prefeituras Municipais. (- A Comissão de Saúde e Ação
Social.
Do Sr. João Bosco Geordano da Silva, Corregedor da

Secretaria da Fazenda, informando sobre processo
administrativo e sindicância instaurados para apurar
eventuais irregularidades atribuídas aos funcionários que
menciona. (- A CPI do VAF.)
De Diretores de escolas estaduais dos Municípios de
Barbacena. Guaxupé, Itamoji, Ouro Fino, Morro da Garça e
Monte Sião (10), solicitando a aprovação do Projeto de Lei
nQ 919/96. (- Anexem-se ao Projeto de Lei ng 919/96.)

TELEGRAMAS
Do Sr. Francisco Horta, Deputado Federal, agradecendo

convite para participar do Seminário Legislativo Reforma
Agrária em Minas Gerais.
Da Sra. Lucedélia Maria de Carvalho Silva, do Município de

Camanducaia, e-de Diretoras e Diretores de escolas estaduais
dos Municípios de Pouso Alegre e Itamoji (2), solicitando a
aprovação do Projeto de Lei ng 919/96. (- Anexem-se ao
Projeto ce Lei ng 919/96.)

CARTÕES
Dos Srs. Silvio Mitre, Secretário da Habitação, e José

Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do Governador do
Estado, agradecendo o convite para a exposição Fraternidade
e Política, de Hélio Faria.
Dos Srs. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador do Estado, e Judite Franklin Vidal, Delegada do
Ministério da Fazenda, agradecendo o convite para a reunião
especial comemorativa dos 20 anos de implantação da Fiat
Automóveis no Estado.
Dos Srs. José Tarcísio Caixeta, Secretário Municipal de
Indústria e Comércio de Belo Horizonte, e Judite Franklin
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Vidal, Delegada do Ministério da Fazenda, agradecendo o
convite para a reunião especial comemorativa dos 3 mil anos
de Jerusalém.
Da Sra. Judite Franklin Vida], Delegada do Ministério da
Fazenda (2), agradecendo o convite para a reunião de
reabertura dos trabalhos da 2a Sessão Legislativa Ordinária
da 13a Legislatura e para o Seminário Legislativo Reforma
Agrária em Minas Gerais.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 950/96

Estabelece condições para o pagamento, pela administração
pública estadual, a empresas prestadoras de serviços.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Os órgãos da administração pública direta ou
indireta condicionarão o pagamento de faturas, mesmo que
parciais, referentes a serviços orestados á comprovação, por
parte do contratado, do cumprimento das obrigações sociais e
trabalhistas da empresa, relativamente aos empregados
encarregados da execução das tarefas.

l - A comprovação a que se refere o "ca put" deste artigo
deverá efetivar-se previamente aos pagamentos, no periodo em
que estes se realizarem.

2g - Para os efeitos desta lei, entende-se por obrigações
sociais e trabalhistas o pagamento dos salários e das
parcelas incontroversas em caso de rescisão de contrato de
trabalho, o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e das contribuições previdenciárias.
Art. 2Q - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo
no prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua
publicação.
Art. 3Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 1996.
Arnaldo Penna
Justificação: Em conseqüência do processo de terceirização,
são constantes as reclamações (principalmente trabalhistas)
de empregados que tiveram seus direitos violados por parte
de empresas contratadas pelo poder público. Nesses casos, os
órgãos contratantes acabam por ser condenados a quitar
novamente as despesas decorrentes de tais direitos, em razão
do entendimento jurisprudencial já consolidado de serem eles
os beneficiários da prestação dos serviços.
Diante dessa situação, que tem onerado sobremaneira os

cofres públicos, entendemos que a medida mais ajustada é a
que ora propomos, ou seja, o prestador só receberá o que lhe
é devido por parte da administração pública estadual se
comprovar previamente que quitou os encargos oriundos
daquele contrato.
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Pela fundamentação acuzida. entendemos que a nossa idéia
merece a adesão dos demais De putados que integram esta Casa.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

Administração Pública para parece r , nos termos co art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Pig 951/96

Dispõe sobre a proibição do uso de bancos de fibra ou
material similar nos ôn'bus cue realizam o transporte
coletivo intermunicipal de passageiros e dá outras
providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 Q - Fica vedado o uso de bancos de fibra ou outro
material similar nos ônibus que realizam o transporte
coletivo intermunicipal de passageiros no Estado de Minas
Gerais.
Art. 2Q - As empresas concessionárias ou permissionárias

que exploram esses serviços terão um prazo de 180 (cento e
oitenta) dias a contar da data da publicação desta lei para
promoverem a substituição dos bancos mencionados no art. lQ.
Parágrafo único - Os bancos mencionados neste artigo devem

ser Substituidos por outros que proporcionem aos usuários
condições mínimas de conforto e Segurança.
Art. 3Q - A infração desta lei implica cassação do direito

de exploração da linha respectiva.
Art. 4 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 28 de agosto de 1996.
Arnaldo Penna
Justificação: O projeto em destaque tem o propósito de

proporcionar melhores condições de conforto e segurança para
os usuários do transporte coletivo intermunicipal, mediante
as providências aqui sugeridas.
Em razão do caótico trânsito, nada mais justo do que

amenizar o desconforto de pessoas que as vezes passam horas
dentro de ônibus que não oferecem o menor conforto aos
passageiros.
Diante dessas considerações. conclamamos nossos pares a

prestarem o seu apoio ao nosso projeto.
- Publicado, va i o projeto ás Comissões de Justiça e de

Defesa do Consumidor para parecer, nos termos co art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NQ 952/96
Dispõe sobre a oór'gatoriedaae de os cartórios de registro

civil cas pessoas naturais prestarem informações acerca da
"causa mortis" dos óbitos neles registracos.
A Assembléia Legislativa co Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Ficam os cartórios de registro Civil de pessoas
naturais localizados em Minas Gerais obrigados a informar.
mensalmente, às Prefeituras dos municipios onde estejam
instalados a "causa mortis" dos óbitos averbados na
serventia.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data da sua

publicação.
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Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 28 de agosto de 1996.
Arnaldo Penna
Justificação: O levantamento da causa mortis" nos
registros de óbitos por parte dos cartórios de registro
civil das pessoas naturais é imorescindivel para a
elaboração de políticas públicas, principalmente na área de
saúde.
A Prefeitura, ao tomar conhecimento, por exemplo, das
causas da mortalidade infantil no âmbito do respectivo
município, poderá tomar providências para diminuir a
incidência desses casos.
Pelas razões aduzidas, conclamamos nossos pares a apoiarem

essa idéia de cunho eminentemente social.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de

Saúde e Ação Social para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 953/96
Declara de utilidade pública a Fraternidade Espirita Judith

Amélia, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a
Fraternidade Espírita Judith Amélia, com sede no Municipio
de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1996.
Jorge Hannas
Justificação: A Fraternidade Espirita Judith Amélia é
entidade sem fins lucrativos, que se encontra em pleno e
regular funcionamento há mais de dois anos, na cidade de
Belo Horizonte, e os membros de sua diretoria não percebem
nenhuma remuneração.
A entidade tem por objetivo praticar a assistência
espiritual e material aos necessitados, de conformidade com
o proposto em seu estatuto.
Pelo caráter que evidencia a entidade em questão,
solicitamos o apoio dos nobres pares para a declaração de
sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social para deliberação,
nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso I. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 954/96
Dá a denominação de Prefeito Dercy Alves Ribeiro à estrada
que interliga a rodovia BR-262 ao Município de Pará de
Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Prefeito Dercy Alves Ribeiro a
estrada que interliga a rodovia BR-262 ao Município de Pará
de Minas, passando por Florestal. Gameleira e Tavares.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Art 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, n de n n n n de 1996.
Antônio Júlio
Justificação: Dercy Alves Ribeiro nasceu em Florestal, onde
exerceu o cargo de Prefeito Municipal, para o qual foi
reconduzido pelos braços do povo por mais dois mandatos. Se
a morte não tivesse apagado sua imagem do cenário político,
seria, inevitavelmente, eleito novamente no pleito de 1996.
Incansável administrador, sempre esteve atento aos anseios

de sua municipalidade, numa busca constante de recursos para
a melhoria de vida de seus munícipes. Lutou pela
pavimentação do trecho de Gameleira a Pará de Minas, Sonho
que não chegou a ver realizado.
Ele estará sempre presente entre nós, por meio das
lembranças de sua própria vida, das atitudes que teve, da
impressão que deixou em todas as pessoas que conheceu e que
com ele conviveram.
Enfim, justifica-se a aprovação deste projeto em vista do

exemplo de homem público que Dercy Alves Ribeiro nos deixou.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195. c/c O art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.626/96, da Comissão de Defesa do Consumidor,
solicitando seja formulado apelo ao Corregedor-Geral de
Justiça com vistas ao envio à Comissão de documentos e
informações que menciona.
Ng 1.627/96, da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando seja formulado apelo ao Presidente do Tribunal
de Justiça com vistas à prestação de esclarecimentos sobre
suposto projeto de lei disciplinando a criação de novas
serventias e estipulando valores de emolumentos, que seria
encaminhado a esta Casa. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)
Ng 1.628/96, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo aoSecretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á liberação de pontilhões metálicos para
instalação em estradas vicinais no Município de Aiuruoca.
Ng 1.629/96, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de pontilhões metálicos para
instalação em estradas vicinais no Município de Jeceaba.
Ng 1.630/96, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas á liberação de pontilhões metálicos para
instalação em estradas vicinais no Município de Piraúba.
NQ 1.631/96, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de pontilhões metálicos para
instalação em estradas vicinais no Município de Minduri.
Ng 1.632/96, do Deputado Alvaro Antônio. solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
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Públicas com vistas à liberação de pontilhões metálicos para
instalação em estradas vicinais noMunicipiodeCruzilia.
Ng 1.633/96. do Deputado Alvaro Antônio, sol i citando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de pontlhões metálicos para
instalação em estradas vicinais no Municipio de Arantina.
NQ 1.634/96. do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de pontilrões me

t
álicos para

instalação em estradas vicinais no Municipio de Itumirim.
NQ 1.635/96. do Deputado Alvaro Antônio. solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de pontilhões metálicos para
instalação em estradas vicinais no Municipio de Ijaci.
Ng 1.636/96, do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de pontilhões metálicos para
instalação em estradas vicinais no Municipio de Itaguara.
Ng 1.637/96. do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas à liberação de pontilhões metálicos para
instalação em estradas vicinais no Município de Carmópolis
de Minas. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos

Deputados Raul Lima Neto e Olinto Godinho (2).
COMUN 1 CAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado
Luiz Antônio Zanto (3) e da Comissão de Agropecuária.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo

de Oliveira.
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira s - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, hoje. 10 de setembro. comemora-se o Dia da
Imprensa. Foi nessa data, em 1808. que surgiu o primeiro
jornal editado no Brasil, "A Gazeta do Rio de Janeiro".
Refletindo sobre esse ato, ocorrido há exatos 188 anos.

sentimos a importância de um pais possuir órgãos de
imprensa. E a imprensa que amplia o espaço de interação
social. Com a circulação diária e o registro dos
acontecimentos é que o povo forma uma visãc mais clara do
cotidiano que o cerca e das perspectivas f uturas. E a
imprensa com este trabalho no dia-a-dia: a transrnssão de
informações que possibilitam o debate em nassa. Onde na o
acesso de todos ás fontes de informação e esoaço para o
debate, existe democracia. Portanto, a imprensa é uma peça
importante no grande palco da democracia, porque é um espaço
informativo que pertence a todos, como ima utilidade
pública. O direito à informação e à opinião constituem dois
dos principais pilares ca democracia contemporânea.
Por isso, como Líder oa Bancada do PMDB nesta Casa, não

poderia deixar de registrar o dia de hoje, no qual
comemoramos o Dia da Im prensa. A imprensa muito contribuiu
para a disseminação dos ideais do nosso partido.
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Particularmente, devemos destacar a coragem da imprensa num
dos momentos mais difíceis da vida nacional a ditadura
militar.
Rompendo o cerco da censura dos Governos militares, a

imprensa não se intimidou. Divulgou fatos importantes e
ações de muitos companheiros, como Ulysses Guimarães.
Tancredo Neves, Teotônio Vilela e outros, em suas
peregrinações e discursos em prol da redemocratização do
Brasil. Quem não se lembra da foto estampada nos órgãos de
imprensa quando militares soltaram cachorros nesses
companheiros para intimidá-los e calar seu discurso
democrático?
Imagens e registros de fatos como esse e muitos outros

ficaram gravados na memória do povo. Se não fossem a coragem
e a ousadia da imprensa, nosso povo jamais teria uma visão
daquele cotidiano difícil. Talvez não tivesse formado uma
opinião sobre a dureza dos tempos e continuaria achando que
o mais importante era a imagem divulgada na época,
sustentada por slogans como "Este é um país que vai prá
frente, ou "O pais do milagre econômico, enquanto nos
bastidores e nos porões da ditadura a realidade era muito
dura.
Por isso, hoje registramos a data e cumprimentamos todos

os profissionais da área. Embora na atualidade estejam
acontecendo algumas divergências entre imprensa e
parlamento, por causa da nova Lei de Imprensa, que está
tramitando no Congresso Nacional, não podemos deixar de
ressaltar a importância da imprensa na composição da
democracia. Que essas divergências possam encontrar um
denominador comum e que esse debate possa fortalecer o jogo
democrático, que por sua natureza tem a capacidade de
sustentar confrontos e encontrar pontos de equilíbrio.
O importante é que acima de tudo possa prevalecer o culto

dos grandes valores democráticos, a superioridade do bem-
comum sobre os interesses particulares de classes. E que
sempre possa se repetir a dobradinha imprensa e políticos
idealistas para enfrentar e vencer desafios como aqueles dos
tempos do regime militar.
* - Sem revisão do orador.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a l Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do inciso II do art. 287 do
Regimento Interno, deixa de receber o projeto de lei do
Deputado Arnaldo Penna que dispõe sobre nomeação de
candidato aprovado em concurso público estadual, por guardar
semelhança com o Projeto de Lei ng 191/95, considerado
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inconstitucional pelo Plenário na reunião ordinária
deliberativa de 2/8/95.
Sala das Reuniões, 10 de setembro de 1996.
Wanderley Ávila, 1g-Vice-Presidente, nas funções de
Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência deixa ce 'eceDer tamérr os r equerimentos do
Deputado Durval Angeo prDtocc , laaos co dia 29/8/96. nos
Quais solicita retirada do regime ce urgência para a
tramitação cos Projetos de Lei flQS 738 a 72/96, por
entender que se trata ce matéria vencida, uma vez q ue o
Plenário já se manifestou pela acoção da tramitação
abreviada dos referidos projetos, na reunião ordinária
deliberativa do dia 18/4/96.
Sala das Reuniões, 10 de setembro de 1996.
Wariaerley Ávila. 1Q-vice-Presidente, nas funções de
Presidente.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário de
comunicações apresentadas pela Comissão de Saúde e Ação
Social - aprovação, na 48,1 Reunião Ordinária, do Projeto de
Lei ng 807/96, do Deputado Ivair Nogueira; pela Comissão de
Administração Pública - aprovação, na 44a Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei ngs 795/96. da Deputada Maria Olivia, e
802/96, da Deputada Elbe Brandão; pela Comissão de
Agropecuária - aprovação, na 40sq Reunião Ordinária, do
Requerimento ng 1.585/96, do Deputado Almir Cardoso (Ciente.
Publique-se.); e pelo Deputado Luiz Antônio Zanto (3) -
falecimento das Sras. Jalda Maria dos Santos, Maria
Aparecida Oliveira Ferraz e Nayara de Souza Domingos, em
Frutal (Ciente. Oficie-se.)

Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Raul Lima Neto,
em que solicita, na forma regimental, tramitação em regime
de urgência para o Projeto de Lei nQ 869/96. Ciente. A
Comissão de Saúde e Ação Social
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
cor sua vez, requerimentos dos Deputados Arnaldo Penna (2) -
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nQ
933/96 e apreciação do mesmo projeto em reunião conjunta de
comissões: e Olinto Godinno (2) - tramitação em regime de
urgência para o Projeto de Lei ng 949./96 e apreciação do
mesmo projeto em reunião conjunta de comissões. (Cumpra-
se.): e os Requerimentos ngs 1.309/96. co Deputado Alberto
Pinto Coelho - transcrição, nos anais ca Casa, co 'Manifesto
dos Radiodifusores', documento que contesta a proliferação
Ias rádios piratas" no Estaco (Cumpra-se.): e 1.348/96. do
Deoutado Durval Angelo - envio ao Secretário ca Casa Civil e
Comunicação Social de pedido de informações acerca da
composição e do funcionamento do Conselho Editorial da Rádio
Inconfidência (Oficie-se.).

2a Fase
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O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta
fase, a Presidência passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 2g turno, do Projeto de
Lei ng 880/96. do Governador co Estado. cue acrescenta
dispositivo ao art. 2g da Lei ng 6.003. de 12/10/72, que
autoriza o Poder Executivo a constituir e organizar
sociedade sob o controle acionário co Estado, dispõe sobre o
Sistema Estadual de Processamento de Dados e dá outras
providências (permite à PRODEMGE prestar serviços à
iniciativa privada em determinadas condições). A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os De putados 

q
ue o aprovam

permaneçam como se encontram. - Pausa.) Aprovado. A
Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, solicito a V.
Exa. que encerre a reunião, uma vez que não há" quorum' para
continuação dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
deliberativa de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 35a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e sete de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo
Rezende, Glycon Terra Pinto e Marcos Helênio, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Miguel Martini, declara abertos os
trabalhose solicita ao Deputado Glycon Terra Pinto que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. O
Presidente informa que a reunião tem por fim apreciar a
matéria da pauta e ouvir a Sra. ledir Bambirra, Presidente
da Federação de Associações de Pais e Alunos, e o Sr.
Cristiano de Souza, Presidente da União Colegial de Minas
Gerais - UCMG -, que prestarão escla recimentos à Comissão
para subsidiar a apreciação do Projeto ce Lei ng 695/96.
Verificada a ausência do Deputado Romeu Queiroz. relator do
Projeto de Lei ng 674/96, o Presidente redistribui a matéria
ao Deputado Geraldo Rezende. A seguir, fazem uso da palavra
a Sra. ledir Bambirra e o Sr. Cristiano de Souza, conforme
consta nas notas taquigráficas. Com a palavra, o Deputado
Geraldo Rezende emite pareceres mediante os quais conclui
pela aprovação, no 2g turno, dos Projetos de Lei ngs 613/95
na forma do vencido no lg turno e 668 e 896/96 na forma



a

129 ON
proposta: e pela aprovação, no lQ turno, do Projeto de Lei
ng 674/96 com a Emenda ng 1. O Deputado Glycon Terra Pinto
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei ng 654/96 no 2Q turno, na forma proposta. O
Deputado Marcos Helênio emite parecer mediante o Qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 755/96 no 2g
turno, na forma do vencido no ig turno. O Presidente faz a
leitura do parecer mediante o qual o De putado Clêuber
Carneiro conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 880196
no 2g turno, na forma proposta. Submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados. O
Deputado Marcos Helênio emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 695/96 no lQ
turno, com a Emenda ng 3. Que apresenta, e pela rejeição das
Emendas ngs 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2.
da Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e
Lazer. Verifica-se, neste momento, a presença do Deputado
João Batista de Oliveira. Durante a discussão do parecer, o
Deputado Geraldo Rezende solicita vista do processo, a qual
é concedida pela Presidência. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados.
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Bilac Pinto - Ajalmar Silva -

Geraldo Rezende.
ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E
POLÍTICA RURAL
As Quatorze horas e trinta minutos ao dia três de setembro
de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe Brandão e Marcos
Helénio (substituindo este ao Deputado Almir Cardoso, por
indicação da Liderança do PT), membros da referida Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Paulo
Piau, declara abertos os trabalhos e solicita á Deputada
Elbe Brandão que proceda á leitura ca ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência informa que a finalidade da reunião
é apreciar a pauta e. a seguir, passa á leitura de oficio da
Associação Mineira de Pequenos e Médios Produtores e
Distribuidores oe Sementes Selecionadas e Pecue.os e Médios
Pecuaristas - AMPAD. A Presidência informa ainda encontrar-
se soore a mesa o 'Jornal da EMATER-MG', nQ 50, referente ao
mês de agosto ce 1996. Logo após. o Presidente. Deputado
Paulo Piau, avoca a si a relator ia, no lg turno, do Projeto
de Lei ng 865/96. ca Comissão de Agropecuária e Politica
Rural, e designa a Deputada Elbe Brandão para relatar o
Requerimento nQ 1.585/96. do Deputado Almir Cardoso.
Encerrada a la Parte dos trabalhos, o Deputado Paulo Piau
passa a Presidência á Deputada Elbe Brandão e apresenta
requerimento em que solicita seja formulado apelo ao
Presidente desta Casa com vistas a promoção de fórum técnico
com a finalidade de se debaterem a implantação e o
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desenvolvimento de empresas de base tecnológica em Minas
Gerais, envolvendo as Comissões de Agropecuária e Política
Rural, de Ciência e Tecnologia e de Educação, Cultura,
Desporto e Turismo e Lazer. Submetido a votação, é aprovado
o requerimento, O Deputado Paulo Piau apresenta requerimento
em que Solicita sejam encaminhados ofícios ao Governador do
Estado, ao Secretário de Ciência e Tecnologia e ao Diretor
Científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
Minas Gerais - FAPEMIG -, solicitando-lhes que considerem o
nome do Prof. Mário Vilela para compor o conselho curador
dessa instituição. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Reassumindo a Presidência, o Deputado Paulo
Piau passa a palavra à Deputada Elbe Brandão, que opina pela
aprovação do Requerimento ng 1.585/96, do Deputado Almir
Cardoso. Submetida a votação, é aprovada a proposição.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1996.
Paulo Piau, Presidente - Elbe Brandão - Olinto Godinho.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nç
13.103
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia três de
setembro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilela, Gilmar
Machado, Paulo Schettino e Alberto Pinto Coelho, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ailton Vilela, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Alberto Pinto Coelho que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que esta reunião se destina a apreciar o
parecer do relator, Deputado Gilmar Machado, a quem passa a
palavra. Esse parlamentar emite parecer pela rejeição do
veto. Colocado o parecer em discussão, o Deputado Gilmar
Machado expõe os motivos q ue o levaram a rejeitar o veto. Em
seguida, colocado em votação o parecer são registrados dois
votos favoráveis, dos Deputados Alberto Pinto Coelho e
Aulton Vilela, e dois votos contrários, dos Deputados Gilmar
Machado e Paulo Schettino. Ocorrendo empate, repete-se a
votação. Persistindo o resultado, o Presidente rejeita o
parecer com o voto de qualidade. A Presidência designa como
novo relator da matéria o Deputado Alberto Pinto Coelho e
indaga-lhe se se encontra em condição de emitir seu parecer.
Esse parlamentar emite parecer pela manutenção do veto.
Colocado o parecer em discussão, usam da palavra os
Deputados Gilmar Machado e Alberto Pinto Coelho. Logo após
colocado o parecer em votação, fazem encaminhamento desta os
Deputados Gilmar Machado e Alberto Pinto Coelho. Verificou-
se no resultado da votação novo empate. Repetido o processo
de votação e persistindo o empate, é aprovado o parecer com
o voto de qualidade do Presidente. A Presidência suspende os
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trabalhos por 10 minutos para a lavratura da ata desta
reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente solicita ao
Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nada
mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 3 de setembro de 1996.
Ailton Vilela, Presidente - Gilmar Machado - Paulo

Schettino - Alberto Pinto Coelho.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
Np 597/96

Comissão de Educação, Cultura. Desporto e
Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Irani Barbosa, o projeto de lei em
epigrafe tem por objetivo dar a denominação de Escola
Estadual Nossa Senhora da Conceição ao educandário
localizado no bairro de mesmo nome, no Município de
Just i nópol is.
A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de

Constituição e Justiça, aue se manifestou pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto na forma
apresentada.
Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no lQ turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O educandário em questão, criado pelo Decreto no 25.742. de
1986, recebeu a denominação de Escola Estadual do Bairro
Nossa Senhora da Conceição, tendo em vista a necessidade de
se caracterizar, na época, o local de sua instalação.
Transcorrida uma década, a comunidade do referido bairro
reivindica seja conferida à escola outra denominação,
suprimindo-se a palavra "bairro', o que resultaria em
efetiva homenagem a Nossa Senhora da Conceição.
Cumpre ressaltar que a Diretoria de Atendimento Escolar da
Secretaria de Estado da Educação, sensível à vontade da
população do mencionado bairro, encaminhou, em 12/1/96, à
Procuradoria-Geral do Estado, estudo com parecer favorável à
alteração do nome da referida escola.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 597/95 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 11 de setembro de 1996.
Anderson Adauto. relator.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 630/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Antônio Zanto, o projeto de lei
em pauta autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Fruta].
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Apôs o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, apresentando a Emenda ng 1, vem a proposição a
esta Comissão para receber parecer, em obediência aos termos
regimentais.

Fundamentação
O processo foi convertido em diligência, conforme
documentação apresentada, e a Secretaria de Recursos Humanos
e Administração se mostrou favorável à doação em questão.
A proposição sob comento está em consonância com a Lei ng
4.320. de 1964, que, em seu art. 105, 2g, estabelece que
os valores fixos compreendidos no ativo permanente, para
serem movimentados, necessitarão de autorização legislativa,
dada em lei especial, não havendo necessidade de que as
alienações por doação sejam incluídas na lei do orçamento.
Sob a ótica orçamentária, o projeto ora examinado não
provoca impacto no orçamento estadual, não ocasionando
aumento de despesa nem incremento de receita.
Os efeitos que se farão sentir dizem respeito ao aspecto
econômico, porquanto a referida transação imobiliária
implicará perda patrimonial para o Estado, com a conseqüente
redução de seu ativo imobilizado. Todavia, o interesse
público que motiva a doação justifica e compensa essa perda,
em virtude dos benefícios - sociais que trará para a
localidade.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 630/95 no lg turno, com a Emenda ng 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Bilac
Pinto - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 695/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei ng 695/96 dispõe sobre a cobrança de
taxas, mensalidades ou quaisquer contribuições nas escolas
de ensino fundamental da rede estadual de ensino.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
opinou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade e apresentou a Emenda ng 1. Posteriormente. a
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
aprovou a proposição, rejeitou a Emenda ng 1 e apresentou a
Emenda ng 2. A Comissão de Defesa do Consumidor, ouvida a
requerimento do Deputado Marcos Helénio, também aprovou a
proposição com a Emenda no 2 e rejeitou a Emenda nQ 1.
Nos termos da lei interna desta Casa, cabe agora a esta

Comissão opinar quanto aos aspectos econômicos, financeiros
e orçamentários decorrentes da aprovação do projeto.

Fundamentação
De inicio é importante ressaltar que, nos termos da

Constituição da República, o ensino fundamental no Brasil é
obrigatoriamente gratuito. No entanto, graças à permanente
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escassez de recu r sos, as administrações escolares adotaram o
comportamento da cobrança de contribuições para as caixas
escolares. Essa prâtica, além de ser de conhecimento geral,
é antiga, remonta aos anos 30. Não há como administrar as
escolas públicas sem os recursos necessários. As liberações
de verbas do governo não ocorrem na época oportuna e, muitas
vezes, são insuficientes. A saida para viabilizar o fluxo de
caixa da escola tem sido o recebimento de contribuições.
Constata-se a ilegalidade do procedimento quando esta
contribuição é exigida para efeito de matricula ou prestação
dos demais serviços ao aluno. O projeto tem tão-somente o
mérito de explicitar em lei que tal comportamento configura
infração administrativa: por conseguinte, acarreta
responsabilização dos diretores envolvidos.
Recentemente a televisão flagrou servido r es exigindo as

ditas contribuições. Não há como negar, esse comportamento é
geral. O aluno pobre fica prejudicado e discrmnado. e
perpetuando-se o cicio da pobreza e da ignorância. O
Ministério Público, na oportunidade, se manifestou
condenando a cobrança e anunciando providências corretivas.
Entretanto, sem as contribuições, certamente as escolas

enfrentarão o estrangulamento financeiro, e a s i tuação geral
ficará pior. Propomos, então, a Emenda ng 3, que proibe a
exigência de contribuição, mas não impede o recebimento de
contribuições espontâneas. Entendemos que não cabe ã
administração da escola permitir que terceiros sugiram ou
proponham contribuição espontânea. A associação de pais ou a
assembléia geral oo colegiado são independentes.
Por outro lado, para fins de transparência e vedação de

qualquer comportamento indevido, sugerimos que cartaz
visivel seja obrigatoriamente colocado nas escolas
propagando q ue o ensino fundamental é gratuito, que não cabe
nenhum pagamento oelos serviços prestados e que quem quiser
contribuir com qualquer quantia para o bom funcionamento da
escola fica autorzado a fazê-lo.
De todo modo, a aprovação da proposição não tem
repercussões orçamentánias, pois não implica des

p
esas para o

erário, a não ser as decorrentes da confecção das faixas e
dos cartazes citados.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 695/96, no lg turno, rejeitamos as Emendas ng 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, e ng 2, da Comissão de
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, e
apresentamos a Emenda np 3. a seguir redigida.

EMENDA No 3
Dê-se ao art. ip a seguinte redação:
"Art. 1 Q - Ficam as escolas da rede estadual de ensino

proibidas de instituir ou cobrar qualquer taxa, mensalidade
ou contribuição dos alunos das séries pré-escolares e de lQ
grau.

lg - Podem ser aceitas contribuições espontâneas.
oerecidas pelos responsáveis pe l os alunos, a serem
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incorporadas aos recursos da Caixa Escolar, desde que
aprovadas pela Assembléia Geral do Colegiado.

2g - Serão fixados em local visível nas escolas cartazes
com os seguintes termos: 'Este é um estabelecimento público
de ensino, totalmente gratuito, e não é permitida a cobrança
de nenhuma quantia a qualquer titulo pelos serviços
prestados. Quem quiser contribuir com qualquer quantia para
a Caixa Escolar dirija-se à secretaria'..
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator -
Geraldo Rezende - Ajalmar Silva - Bilac Pinto.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 697/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão Especial para Proceder a Estudos que
Venham Criar Melhores Condições de Comunicação no Estado de
Minas Gerais, a proposição em epígrafe dispõe sobre a
propaganda e a publicidade dos órgãos públicos e das
entidades sob controle direto ou indireto do Estado.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto com as Emendas ngs 1 a 3.
Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou
pela aprovação da proposição com a Emenda ng 4 e pela
rejeição das emendas apresentadas pela Comissão anterior.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em tela tem por objetivo disciplinar a
propaganda e a publicidade dos órgãos e das entidades
públicas.
Pode-se observar a veiculação inadequada, abusiva ou até

mesmo inescrupulosa de publicidade dos órgãos públicos, com
o objetivo de promover, ás vezes de forma subliminar,
pessoas ou grupos, com finalidades eleitorais.
Assim, vislumbramos como oportuno e conveniente o projeto
em pauta, pois, ao disciplinar e limitar a publicidade de
órgãos do Estado, evitará o uso indevido de verbas públicas,
implicando redução de despesas e causando impacto positivo
nas finanças estaduais.
Além disso, o disciplinamento da publicidade propiciará que
esta venha a atingir de forma mais eficaz seus objetivos,
com os recursos empregados no setor, originando mais retorno
para a sociedade e apresentando uma relação custo-beneficio
mais adequada.
Com relação ás Emendas rigs 1 e 2, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça, objetivando suprimir do
projeto os arts. 2Q e 5g com o argumento de que a matéria já
está consagrada na Constituição da República, esposamos o
entendimento da Comissão subseqüente, que é favorável á
manutenção desses dispositivos para que a lei possa
disciplinar o assunto como um todo. Assim, opinamos pela
rejeição dessas emendas.
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No aue ai: respeito ao art. 6g do projeto, objeto de
manifestação de ambas as Comissões q ue nos antecederam, o
Qual dispõe sobre os procedimentos licitatórios para
contratação das empresas prestacoras dos serviços de
publicidade, opinamos que o melhor entendimento é aquele
proferido pela Comissão de Constituição e Justiça.
consubstanciado na Emenda ng 3, Que acolhemos, deixando que
os detalhes a respeito ca constituição da comissão de
licitação sejam decididos pelos próprios gãos encarregados
do processo.
Por outro lado, a Constituição mineira obriga os Pode-es do
Estaco a publicar o quanto gastam com publicidade. Para
burlar esse dispositivo, utilizam-se, indevidamente, muitas
vezes, as empresas estatais. Assim, entendemos oportuna a
extensão dessa obrigatoriedade às entidades controladas pelo
Estado, conforme a Emenda flQ 4, da Comissão anterior, que
passamos a acolher.
Aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar a proposição,

o q ue fazemos por meio da Emenda ng 5, adiante redigida, que
tem por finalidade permitir, quando for necessário á
consecução de seus objetivos, a publicidade em outros
Estados ou mesmo fora do Pais.
Finalmente, propomos também a Emenda np 6, redigida no
final desta peça opinativa, alterando o art. 4g do projeto.
Esse dispositivo trata da utilização dos veículos de
comunicação locais, e a emenda objetiva dar uma melhor
redação ao artigo e estatuir que esses veículos sejam
utilizados desde que isso não importe em maior despesa para
os cofres públicos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 697/96, no lg turno, com a Emenda flQ 3. da Comissão
de Constituição e Justiça. com a Emenda flQ 4. da Comissão de
Administração Pública, com as Emendas ns 5 e 6 a seguir
redigidas, e pela rejeiçac das Emendas flQS 1 e 2.

EMENDA P40 5
No inciso II do parag.afo unico ao a-t. 3g, substitua-se a
expressão "veiculação nacional" por 'veiculação fora do
Estado'.

EMENDA No 6
Dê-se ao art. 4g a seguinte redação:
'Art. 4g - A veiculação de propaganda ou publ icidade

direcionada para região especifica dentro do Estado
contemplará órgão de comunicação local desde Que isso não
implique maior ónus financeiro para o Estaco.'.
Sala das Comissões, 10 cc sete.-r p ro de 1996.
Miguel Martni, Presidente - ceradc, Rezende. relator -

Ajalmar Silva. Bilac Pinto.
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 718/96
Comissão de Defesa do Consumidor

a Relatório
A proposição em tela, de autoria do De putado Luiz Antônio
Zanto. objetiva a implementação de medidas, por parte do
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poder público, para melhoria das condições nutricionais da
população.
Publicada em 28/3/96, foi a matéria apreciada pela Comissão
de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
jijridicidade, constitucionalidade e legalidade, e pela
Comissão de Saúde e Ação Social, que emitiu parecer
favorável à sua aprovação e apresentou a Emenda ng 1.
Vem a proposição, agora, para análise desta Comissão, em
razão de requerimento de autoria do Deputado Marcos Helênio,
aprovado em Plenário.

Fundamentação
A melhoria da qualidade de vida da população tem sido uma
constante preocupação das autoridades, nos mais diversos
níveis da Federação.
O projeto em tela tem o objetivo não só de implementar
campanhas nesse sentido como também de incentivar escolas e
entidades assistenciais a desenvolverem programas que
atendam às expectativas das classes de menor poder
aquisitivo.
E bem verdade que a melhoria da condição nutricional da
população tem resultados imediatos, redundando, inclusive,
na prestação de uni serviço mais eficaz pela administração
pública. Pode-se esperar, dessa forma, menor necessidade de
leitos nos hospitais públicos e melhor desempenho dos alunos
nas atividades escolares. Poderá haver, até mesmo, uma
diminuição no índice de mortalidade infantil.
Ainda que a proposta não interfira diretamente nas relações
entre consumidores e fornecedores, manifestamos nosso apoio
para que o projeto venha a ser aprovado por esta Casa
Legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 718/96 com a Emenda nQ 1, da Comissão de Saúde e Ação
Social
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Marcos Helênio. Presidente - Antônio Andrade, relator -
Carlos Pimenta.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
- No 838/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado José Bonifácio, o Projeto de Lei no
838/96 determina que metade dos veículos usados pertencentes
ao Governo do Estado de Minas Gerais indicados para leilão
sejam entregues a Prefeituras ou entidades filantrópicas.
Publicada, foi a proposição distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A primeira delas
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, apresentando o Substitutivo nQ 1. A
comissão seguinte opinou pela sua aprovação na forma do
Substitutivo ng 1. Agora, vem o projeto a esta Comissão para
que seja elaborado o seu parecer.

Fundamentação
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A matéria possui repercussão financeira para o erário, pois
a doação proposta, indubitavelmente, impedirá o Estado de
arrecadar recursos por meio de leilão.
Todavia, devemos perceber que entre o Estado, as
Prefeituras e as entidades filantrópicas existe uma
coincidência de objetivos. Todos eles procuram aumentar o
bem-estar da sociedade.
Dessa forma, o que à primeira vista parece prejudicial ao
Estado pOde, na verdade, resultar em grande valia para a
população mineira.
De fato, examinando-se a questão, percebe-se que a
Prefeitura está mais perto dos cidadãos, podendo intervir de
maneira eficiente para solucionar seus problemas. O mesmo
pode ser estendido para as entidades filantrópicas, que têm
exercido relevante papel na assistência social aos mais
carentes.
Além disso, sabemos que os referidos veículos são vendidos
por preços insignificantes. Como bem observa o autor da
proposição, o baixo preço de venda desses bens torna o valor
monetário obtido inferior à utilidade que eles poderiam
propiciar às entidades filantrópicas que os recebessem.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 838/96, no lg turno, na forma do Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Ajalmar Silva, relator -

Geraldo Rezende - Bilac Pinto.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 870/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei ng

870/96 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Rios de Agua Viva, com sede no Município ce Ipatinga.
Publicada, foi a proposição distribuída, para exame
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice à sua tramitação.
Vem, agora. o projeto a esta Comissão para o lg turno de
deliberação conclusiva, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
A referida Associação participa do Movimento de Renovação
Carismática Católica e tem como objetivo a evangelização;
para tanto, busca suscitar nos sim

p
atizantes a renovação da

fé e valorizar a oração como instrumento do Cristo para a
comunicação com os seus seguidores.
Além disso, desenvolve, no Centro de Reeducação de Menores,
práticas que têm por fim a reintegração de delinqüentes
menores na sociedade, segundo o principio bíblico que
orienta os carismáticos.
A entidade merece, assim, ser declarada de utilidade

pública.
Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 870/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Anderson Ádauto, relator.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 876/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De iniciativa do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei
em tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Loja Maçônica Obreiros da Justiça, com sede no Município de
Belo Horizonte.
Quando do exame preliminar da matéria pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma proposta.
A presente Comissão, compete deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 1 Q turno, em cumprimento das normas
regimentais.

Fundamentação
Em consulta ao estatuto da Loja Maçônica Obreiros da
Justiça, verifica-se que se trata de uma entidade com
personalidade jurídica própria sem objetivos lucrativos,
cujas ações se pautam pelo desejo de servir à humanidade e ã
pátria, em consonância com os princípios maçónicos, quer
seja condenando a exploração do homem pelo homem, quer seja
defendendo a plena liberdade de expressão do pensamento.

 

Tendo em vista o caráter essencialmente filosófico,
educativo e filantrópico da instituição, somos favoráveis a
que lhe seja outorgado o titulo declaratório de sua
utilidade pública.

Conclusão
Em vista do relatado, concluímos pela aprovação do Projeto

de Lei ng 876/96 no lg turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 11 de setembro de 1996.
Anderson Adauto, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 224/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
- Relatório

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Lei ng
224/95 dispõe sobre a doação de imóvel ao Município de São
Gonçalo do Abaeté.
Aprovado no lg turno em sua forma original, o projeto vem,
agora, a esta Comissão para, nos termos regimentais, ser
objeto de parecer no 2Q turno.

Fundament ação

 

Do ponto de vista orçamentário, não existe óbice à
aprovação da proposição, uma vez que não há encargos para o

 

Estado. Em decorrência do projeto, serão corrigidas
disfunções de ordem administrativa. Apresentamos o
Substitutivo nQ 1, que tem por objetivo garantir ao Estado,
por meio de operação de permuta, a transferência para seu
patrimônio de terreno de propriedade da Prefeitura, onde se
encontra construído o Centro de Saúde Estadual. Essa é uma
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condição estabelecida

 

 pelo Executivo Estadual para a
realização da transação prevista no projeto de lei.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 224/95, no 2o turno, na forma do Substitutivo ng 1, a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO No 1
Autoriza o Poder Executivo a efetuar permuta de imóvel com

o Município de São Gonçalo do Abaeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar
permuta do imóvel de sua propriedade constituído de prédio e
respectiva área de 3.750m2 (três mil setecentos e cinquenta
metros quadrados), situado na 4v. Padre João Ma:tos, 770,
confrontante, pela direita, na extensão de 150m (cento e
cinqüenta metros), com Messias Mattos Júnior e Sebastião
Nogueira de Carvalho: pela esquerda, na extensão de 150m
(cento e cinqüenta metros), com Maria Lúcia de Azevedo; e
pelo fundo, na extensão de 25m (vinte e cinco metros), com
José Maria de Azevedo, registrado no Cartório de lg Oficio
da Comarca de Patos de Minas, a fls. 117 do livro 3-D, sob o
no 2.796, em 22/1/66. no Cartório de Registro de Imóveis da
referida comarca, pelo imóvel de propriedade da Prefeitura
Municipal de São Gonçalo do ADaeté constituído de terreno de
613m2 (seiscentos e treze metros quadrados), situado na
esquina da 4v. Padre João Mattos com a Rua Pedro Mattos,
onde se encontra construído o Centro de Saúde Estadual
registrado sob o ng 3/982. AV-4/982, a fls. 100 do livro ng
2-D do Cartório de Registro de Imóveis de São Gonçalo do
Abaeté.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 10 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Bilac Pinto - Ajalmar Silva.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI

No 693/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Marcos
Helénio, veda a restrição de acesso aos edifícios de
qualquer natureza em virtude de raça, cor ou condição
social.
No lQ turno, foi o projeto discutido e aprovado na forma
proposta. Retorna agora a esta Comissão, a fim de ser
examinado no 2o turno.

Fundamentação
O projeto pretende acabar com práticas discriminatórias que
impedem o acesso de pessoas a qualquer edifício. Em geral, a
discriminação ocorre em virtude de r aça, cor, sexo, condição
social ou doença não contagiosa por contato social.
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Assim, estipula-se multa de 200 UFIRs ao infrator,
acrescida de 30%, cumulativamente, a cada reincidência.
Atualmente, esse valor representa R$176,94.
Não apresenta o projeto qualquer impedimento do ponto de
vista financeiro-orçamentário, e o Estado pode auferir
receita com o pagamento das multas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 693/96 no 2g turno.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende. relator -
Bilac Pinto - Ajalmar Silva.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 791/96

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De autoria do Deputado Jairo Ataide, o projeto de lei em
tela tem por escopo declarar de utilidade pública a
Associação dos Amigos do Parque da Gameleira - AAPG -, com
sede no Município de Belo Horizonte.
A proposição foi aprovada no ip turno, com a Emenda ng 1,
cabendo a esta Comissão sobre ela deliberar conclusivamente
no 2g turno.
Nos termos do art. 196, lg, do Regimento Interno, cabe-
nos elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
De acordo com o art. 2g do estatuto da AAPG, esta entidade
tem por objetivo preservar, manter e ampliar o Parque da
Gameleira como instrumento de promoção da agropecuária
mineira.
Por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, que
busca promover a atividade agropecuária no Estado, de
fundamental importância para a economia mineira, entendemos
ser justa e oportuna a concessão do titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 791/96 no 2Q turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 10 de setembro de 1996.
Elbe Brandão, relatora.

Redação do Vencido no lQ Turno
PROJETO DE LEI No 791/96

Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do
Parque da Gameleira - AAPG -, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
dos Amigos do Parque da Gameleira - AAPG -, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 0 lg TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 809/96
Comissão de Fiscalização Finance i ra e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado LUiZ António Zanto, o projeto ce lei
em tela dispõe sopre a gratuidade do ingresso de
aposentados, pensionistas e maiores de 65 anos em eventos
culturais realizados pelo poder público estadual e dá outras
providências.
Publicada, foi a proposição distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que emitiu parecer pela
juridicidade, pe l a constitucionalidade e pela legalidade da
matéria e apresentou a Emenda ng 1.
Em seguida, a Comissão de Ed ucação , Cultura, Desporto e
Turismo e Lazer opinou pela aprovação do projeto com a
Emenda flQ 1 e apresentou a Emenda ng 2.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A matéria em apreço determina que, nos eventos culturais
realizados por órgãos e entidades da administração pública
estadual. parte dos ingressos postos à venda seja
distribuída gratuitamente a aposentados, pensionistas e
pessoas que tenham mais de 65 anos de idade.
A medida alcança todas as entidades públicas que realizarem
eventos culturais, como, por exemplo, a Fundação Clóvis
Salgado, no teatro do Palácio das Artes; a Empresa Mineira
de Promoções - PROMINAS -, no Minascentro; e a Administração
de Estádios do Estado de Minas Gerais - ADEMG -, no
Minei rinho.
No caso da Fundação Clóvis Salgado, vemos que a lei
orçamentária para 1996 prevê para a entidade receita da
ordem de R$6.173.631,00. Desse montante, R$1.554.008,00, ou
seja. 25%, correspondem a recursos diretamente arrecadados,
mais especificamente por meio dos aluguéis do teatro do
Palácio das Artes e da Sala Humberto Mauro.
Segundo informações obtidas junto á Fundação Clóvis
Salgado, o valor do aluguel cobrado corresponde a um
percentual calculado sobre o montante arrecadado por cada
evento cultural realizado em seus espaços. Tal percentual é
estabelecido em contrato e atualmente gira em torno de 15%
do total da venda de ingressos. Por precaução,  é
estabelecida uma taxa rninima de aluguel que deve ser pancada
pelo contratante, caso a venda ce ingressos seja
insatisfatória.
Ressaltamos que a Emenda nQ 2. apresentada pela Comissão de
Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, limita a
distribuição gratuita de ingressos a ressoas maiores de 65
anos de idade, além de estabelecer uma cota de 5% dos
ingressos postos à venda para serem destinados a essa
finalidade.
Assim, no que tange ao as pecto financeiro-orçamentário,
poderá trazer o projeto diminuição da receita de aluguel
recebida por órgãos e entidades do Estado que promovem
eventos culturais, visto que o aluguel cobrado é
proporcional à venda de ingressos.
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Todavia, tem o projeto grande alcance social, permitindo o
acesso à cultura às pessoas que têm mais de 65 anos, muitas
sem condições financeiras de pagar seu entretenimento.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

flQ 809/96 no lQ turno, com a Emenda nQ 2, apresentada pela
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer, e
pela prejudicialidade da Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 10 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Bilac Pinto, relator - Geraldo
Rezende - Ajalmar Silva.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 288/95

Comissão de Redação
o Projeto de Lei flQ 288/95, de autoria do Deputado Miguel
Barbosa, que dá nova denominação à Escola Estadual Francisco
Manuel, localizada no Município de São Sebastião do Rio
Verde, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, lg. do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamospor se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 288/95
Dá nova denominação à Escola Estadual Francisco Manuel,
localizada no Município de São Sebastião do Rio Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Passa a denominar-se Escola Estadual Padre
Francisco de Freitas Carvalho a Escola Estadual Francisco
Manuel, localizada no Município de São Sebastião ao Rio
Verde.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 21 de agosto de 1996.
Paulo Schettino, Presidente - Eioe Brandão, relatora -

Jorge Eduardo de Oliveira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 732/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 732/96, de autoria cio Deputado Glycon
Terra Pinto, que declara de utilidade pública a Associação
Evangélica Beneficente de Minas Gerais, com sede no
Municipio de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, f lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 732/96
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Declara de utilidade pública a Associação Evangélica
Beneficente de Minas Gerais, com sede no Município de Belo
Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Evangélica Beneficente ce Minas Gerais, com sede no
Município ce Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 14 ce agosto de 1996.
José Maria Barros, Presidente - José Hennicue. eato -
Ee Brandão.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 790/96

Comissão ce Recação
O Projeto de Lei nQ 790/96, ae autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública o Industrial
Atlético Clube, com sede no Município de Betirn, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, ig. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 790/96
Declara de utilidade pública o Industrial Atlético Clube,

com sede no Municipio de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Industrial

Atlético Clube, com sede no Município de Betim.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Antônio Genaro. relator -

Ailton Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 798/96
Comissão cle Recação

O °rojeto ce Lei )Q 798/96, de autoria do Deputado Anivaldo
Coelho, que declara de utilidade pública a Associação cc
Patrimônio Histórico, Artístico e Ambiental ce Belo Vale -
APHAA-BV -, com sece no Município de Belo Vale, foi aprovado
nos turnos regimentais. sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim cie que, segundo

a técnica legislativa, seja aca á matéria a forma adequada,
nos termos co art. 270. § 1 . do Regimento interno.
Assim sendo, opinamos por se dar a oroposição a seguinte
redação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 798/96
Declara de utilidade pública a Associação do Patrimônio

Histórico. Artístico e Ambiental de Belo Vale - APHAA-BV -.
com sede no Município de Belo Vale.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
do Patrimônio Histórico, Artistico e Ambiental de Belo Vale
- APHAA-BV -. com seae no Municipio de Belo Vale.
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de agosto ae 1996.
Paulo Schettino. Presidente - Antôrio Genaro. relator -

Ailton Vilela.
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14 5 ON
BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 185a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE SETEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e
Wanderley Ávila

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem flQ 140/96
(encaminha Projeto de Lei nQ 955/96, do Governador do
Estado); - Ofícios e telegramas - Apresentação de
Proposições: Projeto de Lei no 956/96 - Requerimento flQ
1.638/96 - Requerimento do Deputado Dilzon Meio -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Agropecuária e
de Educação e do Deputado Paulo Schettino - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior -
2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações Apresentadas - Requerimentos:
Requerimento do Deputado DílzOn Meio; aprovação -
Reauerimentos nos 1.366 e 1.367/96; aprovação - 2g Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Votação, em turno único,
do Veto Total à Proposição de Lei ng 13.082: manutenção -
Discussão, em turno único, dos Vetos Parciais às Proposições
de Lei nos 13.043, 13.100 e 13.103; encerramento da
discussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio
- Anderson Adauto Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta - Carlos Pimenta
- Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José
Jairo Ataide - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Marcelo Gonçalves - Marcos
Helênio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Simão
Pedro Toledo - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado WanderIey Avila) - As 14h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretària, para oroceder à leitura
da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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Ata
- A Deputada Maria José Haueisen, 2- Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêniolo Aloise, lQ-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM NQ 140/96

Belo Horizonte, 10 de setembro de 1996.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser
submetido ao exame e deliberação da egrégia Assembléia
Legislativa, o incluso projeto de lei, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reversão de imóveis.
Os terrenos em apreço foram desapropriados pelo Estado por

ocasião da construção da Via Expressa Leste-Oeste, desta
Capital. Ocorreu, todavia, que por razões de ordem técnica o
projeto original sofreu alterações, daí resultando uma sobra
de terrenos em toda a sua extensão.
Os ex-proprietários têm interesse na aquisição das áreas
remanescentes, conforme reiteradas solicitações dirigidas
aos órgãos próprios do Governo. E de ser ressaltado que não
há planos para o seu aproveitamento. Além disso, estão
permanentemente sob ameaça de invasões.
De acordo com a proposta, o Departamento de Estradas de

Rodagem fará a discriminação das áreas disponiveis, cabendo
à Pasta de Recursos Humanos e Administração efetuar a
reversão, a ser concretizada mediante pagamento do preço
recebido na desapropriação, proporcionalmente à área
remanescente e com correção monetária.
Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto o
prazo de tramitação a que se refere o artigo 69 da
Constituição do Estado, sirvo-me da oportunidade para
renovar a Vossa Excelência a manifestação de meu alto apreço
e especial consideração.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI No 955/96
Autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóveis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter aos
ex-proprietários os imóveis incorporados ao patrimônio do
Estado, remanescentes das áreas desapropriadas pelos
Decretos nps 18.017. de 2 de agosto de 1976, 19.667 de 27
dezembro de 1978. e 20.556, de 12 de maio de 1980, e não
utilizados na construção da Via Expressa Leste-Oeste, desta
Capital.
Art. 2g - A reversão far-se-á mediante devolução, pelos ex-
proprietãrios, do valor por eles recebidos na
desapropriação, proporcional às áreas remanescentes e com
correção monetária.
Art. 3Q - O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais discriminará as áreas remanescentes
disponíveis, cabendo à Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração promover a reversão.
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Art. 4g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5g - Revogam-se as disposições em contrário.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 220, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Dos membros do Colegiado de Diretor Regional da 3a
Superintendência Regional de Ensino e de Diretores de
escolas estaduais dos Municípios de Alfredo Vasconcelos,
Congonhas, Felixlândia, Guaxupé, Ibiraci e Monte Santo de
Minas, solicitando a aprovação do Projeto de Lei no 919/96.
(- Anexem-se ao Projeto de Lei flQ 919/96.)

TELEGRAMAS
Da Sra. Sandra Starling, Deputada Federal, agradecendo

convite para a exposição Fraternidade e Política".
De Diretoras de escolas estaduais do Município de Bueno
Brandão, solicitando apoio à aprovação do Projeto de Lei ng
919/96. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nç 919/96.)

Apresentação de PropoSiçôeS
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa passa
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas á Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI No 956/96

Declara de utilidade pública a Comunidade Nova Jerusalém,
com sede no Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Comunidade
Nova Jerusalém, com sede no Município de Uberaba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, ee de 1996.
Anderson Adauto
Justificação: Fundada em 25/11/92. a Comunidade Nova
Jerusalém é entidade civil sem fins lucrativos que contribui
substancialmente na recuperação, na reeducação e na promoção
de dependentes de drogas e álcool.
Para atingir seus objetivos, a instituição desenvolve
atividades com fins educativos, recreativos e culturais, das
quais participam dependentes que se propõem, por livre e
espontânea vontade, abandonar o vicio. Seu trabalho de
assistência ao dependente é considerado um dos mais
completos do Estado.
Como se vê, a entidade tem finalidade essencialmente
social, e os cocumentos exigidos por lei instruem
devidamente o processo. Por conseqüente, justa e oportuna se
torna a declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para

exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
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deliberação, nos termos do art. 95, c/c O art. 104. inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
NQ 1.638/96, do Deputado Alberto Pinto Coelho, solicitando
se consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a
agência de propaganda Asa Comunicação de Marketing,
localizada nesta Capital, por seus 33 anos de existência. (-
A Comissão de Educação.)
- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado

Dflzon Meio.
COMUNICAÇÕES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Agropecuária e de Educação e co Deputado Paulo Schettino.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alecar da

Silveira Júnior.
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente,

Srs. Deputados, companheiros das galerias que estão
acompanhando os nossos trabalhos nesta tarde.
Sr. Presidente, em nome da Orquestra Sinfônica de Minas

Gerais, venho demonstrar o descontentamento dos
profissionais que fazem parte dessa Orquestra com a
Presidência desta Casa. Após 60 dias de negociações,
conseguimos marcar para o dia 9, anteontem. uma audiência
com V. Exa. Infelizmente, quando a comissão de músicos
chegou à Assembléia, ás 9 horas, esta Casa, mais uma vez,
mostrou total falta de atenção para com os profissionais, em
virtude da ausência do Presidente em uma audiência marcada
há 60 dias. Sr. Presidente, posso afirmar a V. Exa. que os
músicos daquela orquestra sinfônica mostraram-se bastante
descontentes devido à falta de atenção demonstrada por esta
Casa.
Aproveitando esta oportunidade, gostaria de abordar outro

assunto. Podemos notar a força do ex-Governador Newton
Cardoso. em virtude dos resultados das últimas cesquisas,
que o indicam como o futuro Prefeito de Contagem. Hoje, Srs.
Deputacos, podemos perceber, através do crescimento co
candidato do seu partido. que Newton Cardoso é um lider e
ainda tem a sua vez na politica de Belo Horizonte e de
Contagem. Com o crescimento de Célio de Castro, notamos
perfeitamente que Newton Cardoso ainda é um homem forte na
politica do nosso Estado. Era esse o meu pronunciamento, Sr.
Presidente. Muito obrigado.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo Outros oradores inscritos, a
Presidência oassa á 2 5à Parte da reunião, com a la Fase ca
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão acertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciécca ao Plenário das
comunicações acresentadas nesta reunião Dela Comissão de
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Agropecuária - aprovação, na 41é Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei ng 791/96, do De putado Jairo Ataiae: pela
Comissão de Educação - aprovação, na 40 Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei nQS 177/95, do Deputado Wanderley Ávila,
289/95. do Deputado Carlos Pimenta, 692/96. co Deputado
Marcos Helênio, 766/96, do Deputado Secas:ião Helvécio, e
797/96. do Deputado Leonidio Bouças, e dos Re querimentos ngs
1.543 a 1.554. 1.557. 1.560 a 1.572, 1.576 a 1.578 e 1.592 a
1.598/96. do Deputado Wanderley Ávila, 1.574/96, do Deputado
Dimas Rodrigues, e 1.590/96, do Deputado Luiz Artônio Zanto
(Ciente. Publique-se.): e pelo Deputado Paulo Schettino -
falecimento do Sr. Odilon José Monteiro, em Montes Claros
(Ciente. Oficie-se.).

Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, requerimento do Deputado Dilzon Meio, em que
solicita o desarquivamento do Projeto de Lei flQ 2.259/94
(Cumpra-se.); e os Requerimentos nos 1.366/96, da Comissão
de Educação, solicitando à Secretaria da Educação a proposta
de plano de carreira para o magistério público estadual, e
1.367/96. da Comissão de Politica Energética, pedindo
informações à COMIG sobre terreno de propriedade dessa
empresa, localizado no Municipio de Cambuquíra (Oficie-se.).

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à l Fase,
a Presidência passa á 2a Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei nQ 13.082, que acrescenta parágrafo ao
art. 56 da Lei flQ 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do
veto. Em votação, o veto. A Presidência vai submeter a
matéria a votação por escrutinio secreto. Antes, porém,
lembra ao Plenário que os De putados que desejarem mantê-lo
deverão votar 'sim", enquanto os que desejarem rejeitá-lo
deverão votar 'não". Resumindo: "sim" mantém o veto. "não"
rejeita o veto. Para atuarem como escrutinadores, a
Presidência convida os Deputados José Braga e Autor Vilela.
A Presidência solicita ao Sr. Secretár i o que proceda à
chamada dos De p utacos. Com a palavra, o S. Secretário.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrabim Jacob
- Ermano Batista - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar
da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anoerson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Ojalma Diniz - Durval
Angelo - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - lrani Barbosa - Jairo Ataide -
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Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - Kemil Kumaira - Marcelo Gonçalves -
Marcos Helêruio - Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcelios - Wilson
Trópia.
O Sr. Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam

à abertura das urnas, para verificação da coincidência entre
o número de sobrecartas e o de votantes.
- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 46 Deputados. Foram encontradas
na urna 46 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos
escrutinadores que procedam à apuração dos votos.
- Os escrutinadores procedem à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram sim' 30 Deputados, 16 votaram
"não". Está, portanto, mantido, em turno único, o Veto Total
à Proposição de Lei ng 13.082. Oficie-se ao Sr. Governador.
A Presidência verifica, de plano, que não existe "quorum"
para votação, mas o há para discussão da matéria constante
na pauta.
- A seguir, têm sua discussão encerrada, em turno único, os
Vetos Parciais ás Proposições de Lei ns 13.043, que
autoriza o Poder Executivo a delegar, por meio de concessão
ou permissão, os serviços públicos que menciona e dá outras
providências; 13.100, que institui o Programa de
Desligamento Voluntário - PDV - no âmbito da Administração
Direta do Poder Executivo e de suas autarquias e fundações
públicas; e 13.103, que institui contribuição previdenciária
para custeio parcial de aposentadoria de servidores públicos
e dá outras providências.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de

discussão, persistindo a falta de "quorum" para votação, e
não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
• ordinária deliberativa de amanhã, dia 12, às 14 horas, com
• seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterio r .). Levanta-se a reunião.

ATA DA 27a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia três de setembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Sebastião Navarro Vieira, Wanderley
Ávila, Maria José Haueisen, Rêmolo Aloise e Antônio Júlio,
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber
Carneiro, Geraldo Rezende e José Maria Barros, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Verificando a existência de número regimental, o Presidente.
Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os
trabalhos, após o que é lida e aprovada a ata da reunião
anterior. Isso posto, o Presidente informa que, nos termos
do art. 3. III, da Lei ng 11.815, de 24/1/95, e do f 4Q do
art. 2g da Resolução ng 5.143, de 22/6/94, a reunião tem por
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finalidade apreciar os processos de prestação de contas da
aplicação de recursos oriundos de subvenções sociais. Em
seguida, faz uso da palavra o Deputado Clêuber Carneiro,
relator no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que emite pareceres pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: Associação Comunitária de
Brumal, Associação Comunitária de Obras Sociais, Prefeitura
Municipal de Espera Feliz, Academia de Karaté Tatibana
Karaté Kii-Kuu-Kai, Caixa Escolar Monsenhor José Guimarães
Fonseca, Associação Beneficente de Apoio â Comunidade
Cruzeirense, Associação Comunitária Irmã Cáritas, Associação
Comunitária Nossa Senhora d'Abadia de Romaria - Conv.
01081/96. Associação Comunitária Nossa Senhora d'Abadia de
Romaria - Conv. 01215/96, ICreche Comunitária Criança Feliz,
SOS Criança Garibalde Carpaneda de Araguari, Associação
Comunitária do Conjunto Habitacional Confisco e Adjacências.
Associação de Teatro de Bonecos do Estado de Minas Gerais,
Ação Social São Miguel, Fundação Navantino Alves, Creche
Centro Materno Infantil Ana Maria de Castro Veado, Centro
Social e Cultural Urbano Jackson Lopes de Faria, Associação
Luz cia Esperança, Caixa Escolar Sylvio Raulino de Oliveira,
Prefeitura Municipal de Capela Nova, Associação Comunitária
"O Pequeno Davi", Casa da Memória do Vale do São Francisco,
Conselho Particular de Piumhi da Sociedade São Vicente de
Paulo. Centro Social de Assistência Social, Centro Social de
Assistência Social, Associação dos Moradores dos Bairros
Campo de Santana, Mantiqueira e Adjacências, Conselho
Particular da Sociedade de São Vicente de Paulo da Paróquia
São Geraldo, Creche Menino Jesus, Clube Recreativo e Social
Pinheiro, Conselho Comunitário de Cachoeira Seca, Associação
Beneficente Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social,
Associação de Moradores São Caetano, Associação Comunitária
dos Amigos do Bairro Grogotõ, Caixa Escolar senaó
Carlos, Associação Comunitária dos Moradores
Gameleira, Associação Feminina de Assistência Soc
Escolar Dr. Sebastião Paes de Almeida,
Beneficente Cristã de Formoso, Associação das Volu
Santa Casa, Associação Comunitária dos Costas.
Saúde "Grito do Povo". Associação Pró-Me
Beneficente e Assistência dos Moradores da V
Senhora Aparecida de São Lucas, Associação Comu
Padre Paraíso. Casa de Caridade Santa Tereza,
Comunitária dos Amigos do Bairro da Cachoeirinha
Nacional de Escolas da Comunidade, Associação da
prol da Comunidade, Coral Juvenal Alves Vilela.
de Moradores do Bairro Matinha, Lar da C
Patrocínio, Centro Social e Cultural Urbano Jackso
Faria, Cultura Artística de Minas Gerais, Espo
Palmeirense, Associação Cultural Povos e Raças,
Beneficente Feminina. Hospital e Maternidade de
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Campos, Conselho Comunitário do Bairro Itaunense,
de Estado de Assuntos Municipais. Submetidos a d
votação, são os pareceres aprovados. Em seguida
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processos apreciados pela Mesa, sendo relator da matéria o
Deputado Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente, que emite
pareceres por sua aprovação, os quais são submetidos a
discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez. Em
seguida, o Deputado Wanderley Ávila informa que a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Manhuaçu, a Ação Social
Filadélfia e a Associação dos Moradores de Altamira e Região
fizeram a devolução da verba recebida e não utilizada, com
as devidas correções. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Mesa e da Comissão para a próxima reunião,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de setembro de
1996.
Maria José Haueisen, Presidente - Wanderley Ávila - Ibrahim
Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Miguel Martini -
Glycon Terra Pinto - Romeu Queiroz - Geraldo Rezende.
ATA DA 38a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia sete de agosto de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Arnaldo Penna,
Miguel Martini (Substituindo este ao Deputado Simão Pedro
Toledo, por indicação da Liderança do PSDB) e Bilac Pinto
(substituindo o Deputado Leonidio Bouças, por indicação da
Liderança do PFL), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bilac Pinto, Marcos
Helênio e Alencar da Silveira Júnior, membros da Comissão de
Administração Pública; e Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Marcos Helênio e Alencar da Silveira Júnior, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Geraldo
Rezende que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar os Pareceres para o lg turno do Projeto
de Lei flQ 8801-96, do Governador do Estado, que acrescenta
dispositivo ao art. 2Q da Lei ng 6.003, de 12/10/72.
Esclarece, ainda, que, de acordo com o f lQ do art. 135 do
Regimento Interno, os relatores foram anteriormente
designados. Passa, então, a palavra ao Deputado Arnaldo
Penna, relator pela Comissão de Constituição e Justiça. Este
emite parecer que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria, o qual, discutido
e votado, é aprovado. Como está ausente o relator
anteriormente designado pela Comissão de Administração
Pública, a Presidência redistribui o projeto ao Deputado
Ajalmar Silva, que apresenta parecer que conclui pela
aprovação da matéria. Colocado em discussão, o Deputado
Marcos Helénio apresenta proposta de emenda, sobre a qual se
manifestam os Deputados Arnaldo Penna e Ajalmar Silva. O
Deputado Marcos Helênio solicita a suspensão da reunião por
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três minutos para análise da proposição. Seu pedido é
atendido pelo Presidente. Reabertos os trabalhos, o Deputado
Marcos Helénio retira a proposta de emenda. Encerrada a
discussão, a Presidência coloca em votação o oarecer. Que é
aprovado. Logo apôs. o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
relator pela Comissão de Fiscalização inanceira e
Orçamentária, procede á leitura de seu oarecer. que conclui
pela aprovação da matéria. Colocado em discussão e votação,
é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados,
solicita a lavratura da ata e encerra os tracalhos.
Sala das Comissões, li de setembro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Elbe Brandão - Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Marcos
Helênio - Jairo Ataide - Miguel Martini - Alencar da
Silveira Júnior.
ATA DA 36 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR
Às nove horas e quinze minutos do dia quatro de setembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Jorge Eduardo de
Oliveira e Elbe Brandão (os dois últimos substituindo aos
Deputados Antônio Andrade e Carlos Pimenta, por indicação
das Lideranças do PMDB e do Bloco da Maioria,
respectivamente), membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Marcos Helênio,
declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se
destina a discutir a atuação de empresas que fazem
empréstimos ao funcionalismo público com desconto em folha,
com a participação de representantes de entidades públicas e
privadas. Em seguida, solicita ao Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares
presentes. A Presidência registra a presença aos convidados,
Srs. Maria das Graças Paula, assessora juridica,
representando o Sr. Luiz Fernando Carceroni. Coordenador do
PROCON ie Belo Horizonte: Geraldo César Pereira Rodrigues.
Superintendente Central de Pessoal da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração; Aristices da Silva Gomes.
Superintendente da PREVICAIXA. representando o Sr. Divino
Passos. Presidente da Fundação de Seguricace Social de Minas
Gerais e da Associação dos Servidores de Minas Gerais:
Austregésilo Neves e João Raimundo ae Paula, Presidente e
Diretor Financeiro da Caixa Beneficente dos Guardas Civis e
Fiscais de Trânsito de Minas Gerais. respectivamente:
Elizabeth Dias Azevedo. representando a Sra. Zélia Marques
Silva. Presidente aa Caixa dos Funcionários de Minas: José
Cavalcanti e Janira Chagas, Presidente e assessora juridica
da AGESP. respect i vamente: Alberto Vallacares Ferreira da
Silva. Presidente da Sociedade Auxiliadora; João Vilaça e
Ronaldo Leite. Presidente e assessor da Associação dos
Jornalistas do Serviço Público, respectivamente; e José
Francisco Coelho, assessor da COOPSE F . A seguir, explica o
objetivo da reunião e concede a palavra aos convidados, que
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fazem suas exposições sobre o assunto em tela. Abrem-se os
debates entre Deputados, convidados e demais participantes,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após, o Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira assume a Presidência e coloca em
votação o requerimento do Deputado Marcos Helênio,
apresentado na reunião da Comissão realizada no dia 3/9/96,
o qual é aprovado, O De putado Marcos Helênio reassume a
direção dos trabalhos e procede à leitura de requerimento em
que solicita seja encaminhado apelo ao Superintendente do
Banco Central em Minas Gerais, para se apurar a atuação de
entidades civis que funcionam como instituições financeiras,
oferecendo empréstimos consignados em folha, a juros
extorsivos. O Presidente informa que inexiste "quorum" para
votação do requerimento e que este será apreciado na próxima
reunião da Comissão. A Presidência tece as últimas
considerações, agradece aos convidados pela participação e
pelos valiosos subsídios trazidos à Comissão. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento dos Deputados e dos demais participantes,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - António Andrade - Carlos

Pimenta.
ATA DA 48a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia quatro de setembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis, Luiz António Zanto e
Jorge Hannas, membros da Comissão Supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado Carlos Pimenta,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Luiz
Antônio Zanto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência lê oficio recebido do Sr.
Adib Jatene, Ministro da Saúde, que versa sobre seus artigos
O Novo Modelo da Gestão da Saúde e Premissas Falsas. Em

seguida, o Presidente lê carta da Sra. Maria Neves de Matos,
pensionista do IPSEMG, denunciando irregularidades nesse
Instituto. Ato continuo, a Presidência passa à discussão e à
votação de proposições da Comissão. O Deputado Luiz Antônio
Zanto comunica que não se encontra em condições de relatar o
Projeto de Lei ng 576/95 e retira seu parecer. A Presidência
defere o pedido e redistribui a matéria ao Deputado Jorge
Hannas. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Marco
Régis, relator do Projeto de Lei ng 807/96 no 2g turno,
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria na forma do vencido no lg turno. Submetida a
discussão e votação, é a matéria aprovada. Logo após, a
Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de
Redação Fina l, dos Projetos de Lei ngs 780, 789, 796. 799,
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811 e 823/96, os quais são aprovados. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões. 11 de setembro de 1996.
Carlos Pimenta. Presidente - Jorge Hannas - Marco Régis.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÔES

PARECER PARA O lo TURNO SOBRE O PROJETO DE LEI NO 920/96
(Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça,
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária)
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Por meio da Mensagem no 134/96, o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa legislativa o Projeto de Lei no
920/96, que altera a denominação e reorganiza a Secretaria
de Estado de Esportes, Lazer e Turismo, extingue cargos e dá
outras providências.
Utilizando-se da prerrogativa que lhe confere o art. 69 da

Carta política mineira, o Governador solicita q ue se atribua
ao projeto tramitação em regime de urgência, devendo a
matéria ser examinada em reunião conjunta, nos termos do
art. 220. c/c o art. 222. do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos

aspectos jurídico-constitucionais relativos ao projeto,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
O projeto de lei em apreço dispõe sobre a estruturação da
Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo,
transformação e extinção de cargos.
No nosso ordenamento jurídico-constitucional todo ato
normativo deve observar as exigências constitucionais,
principalmente no que se refere à repartição de competências
e ao procedimento estabelecido.
Entre as atribuições do Chefe do Poder Executivo Estadual,
previstas no art. 90 da Carta mineira, cumpre observar os
incisos III e XIV do referido artigo, "in verbis"
Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado:

iii - prover e extinguir os cargos públicos do Poder
Executivo, observado o disposto nesta Constituição;

XIV - dispor, na forma da lei, sobre a organização e a
atividade do Poder Executivo;'.
Outra regra constitucional a ser observada está inserida no

art. 66. inciso III, alínea "e", da referida Carta, que
reserva ao Governador do Estado a iniciativa para a
deflagração do processo legislativo nesta Casa em assunto
relativo a criação, estruturação e extinção de Secretaria de
Estado, órgão autônomo e entidade da administração indireta.
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Finalmente, ressaltamos o art. 61. XI, da Constituição
Estadual, que atribui à Assembléia Legislativa a competência
para dispor sobre a matéria em apreço.
Analisadas, pois, as formalidades exigidas pelos preceitos
constitucionais citados, o projeto em pauta não encontra
óbices à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
920/96.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Elbe

Brandão - Geraldo Rezende - Romeu Queiroz.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng

920/96 altera a denominação e promove a reorganização da
Secretaria de Estado de Esportes. Lazer e Turismo, extingue
cargos e dá outras providências.
A proposição, que tramita em regime de urgência, conforme
solicitação do seu autor, foi distribuída às Comissões de
Constituição e Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para receber parecer
em reunião conjunta, tendo em vista o disposto no art. 222
do Regimento Interno.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça

emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da proposição. Passamos, agora, à apreciação
do mérito, nos termos do disposto no art. 103, 1, "a", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Cabendo-nos dizer da conveniência e da oportunidade do
projeto, vamos tentar esclarecer o significado e o alcance
de suas disposições principais, indicando-as sucintamente e
tecendo as considerações que se nos afigurarem pertinentes.
No contexto das medidas de racionalização e modernização da

máquina administrativa empreendidas pelo Executivo,
pretende-se, agora, realçando o aspecto económico das
atividades de- turismo, transferir o encaminhamento da
atuação do poder público estadual nesse setor cia Secretaria
de Esportes para a Secretaria de Indústria e Comércio.
Com esse intuito, o Governador do Estado enviou a esta Casa

mensagens contendo os Projetos de Lei ngs 920/96 e 921/96.
No Projeto de Lei ng 920/96, objeto do presente exame,

propõem-se as seguintes alterações:
- A Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo

passa a denominar-se Secretaria de Estaco de Esportes.
2 - Permanecem praticamente inalteradas as atribuições
referentes à formulação e à implementação de políticas
públicas direcionadas para o incremento do esporte e do
lazer em Minas. Encontramos inovação no inciso II do art.
3g, que consagra como atribuição da nova Secretaria a
articulação com o Governo Federal. Parece-nos que, nesse
ponto, por um lapso, não se fez menção dos municípios, pois



z
ES

o
o

157 
fN

é induvidosa a necessidade de entrosamento das três esferas
de governo para a eficaz condução dos assuntos pertinentes
ao esporte. Visando sarar esse equivoco, propomos. ao  final.
a Emenda nQ 1.

3 - No que tange à estrutura orgânica ca nova Secretaria,
cumpre analisar destacadamente a área-meio e a área- fim,
com suas respectivas modificações. Seguindo modelo padrão
adotado em todas as Secretarias, propõe-se a redução do
número de órgãos componentes ca área-meio, de forma a obter-
se a contenção das des pesas ce custeio permanentes. Assrn.
extinguem-se a Assessoria Técnica e a Assessoria de
Comunicação Social, reúnem-se em uma única superintendência
as Superintendências Administrativa e de Finanças e. no
nivel das diretorias, fundem-se as de Contabilidade e de
Administração Financeira. Outrossim, transforma-se a
Superintendência de Planejamento e Coordenação em Assessoria
de Planejamento e Coordenação, objetivando-se, com isso,
conferir ao setor a superioridade hierárquica necessária á
plena consecução das finalidades que lhe são próprias.
Já no que tange à área-fim, verificamos uma reordenação
geral que aponta inequivocamente para a busca de novas
formas de a tuação pela Secretaria. Em primeiro lugar, por
motivos evidentes, extingue-se a Superintendência de Turismo
e suas duas diretorias. Na linha da ansiada redução de
despesas, reúnem-se as Superintendências de Esportes e do
Lazer em órgão único, designado Superintendência de Esportes
e Lazer. Na área afeta aos esportes. as Diretorias de
Eventos e de Articulação Social foram substituidas pelas
Diretorias de Apoio ao Esporte de Rendimento, de Apoio ao
Esporte Comunitário e de Apoio Sócio-Educacional. Tais
modificações traduzem uma adequação da Secretaria de Estado
à Politica Nacional de Esportes, implantada pelo Ministério
Extraordinário de Esportes. Sendo extremamente importantes
os recursos oriundos da esfera federal para o
desenvolvimento das atividades-fim da Secretaria, é natural
q ue ocorra, no plano estadual, a mencionada adaptação.
Outrossim, o tratamento conferido á área voltada para o
incremento das atividades de lazer no Estaco não nos parece
o mais adequado. Extinguiram-se as diretorias existentes
criou-se a Diretoria de Lazer, suDordinada á
Superintendência de Esportes e Lazer. Entendemos que a
reunião de órgãos se justifica quanao estes cuidam ce
assuntos complementares. Ora, esportes e lazer, embora
possuam muito em comum, apresentam tantas peculiaricaces que
se justifica o tratamento por órgãos distintos e
especializados. Nos termos em que se apresenta, o projeto
está a impor o amesquinhamento da área cc lazer dentro da
Secretaria. Assim, apresentamos, ao final deste parecer, as
Emendas ngs 2. 3 e 4. que fazem retornar à estrutura
administrativa da Secretaria a Superintendência de Lazer,
embora sem qualquer diretoria subordinada.
Por último. cnama a atenção a extinção da Superintendência

Operacional. com suas duas diretorias. Em seu lugar, criou-
se a Superintendência de Suporte Técnico, com as Diretorias
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Técnica, de Registro de Entidades e de Análise de Projetos.
Nesse ponto. patenteia-se a preocupação de promover a
aproximação da Secretaria com a sociedade. A Diretoria
Técnica servirá ao atendimento da ampla demanda de
informação e de orientação apresentada pelos clubes e
associações privados, especialmente os do interior do
Estado. Por outro lado, consagrando-se o convênio como
instrumento privilegiado para a eficiente atuação da
Secretaria, evidencia-se a necessidade do amplo registro das
entidades interessadas, a ser realizado pela Diretoria de
Registro de Entidades, seguido da análise prévia dos
projetos que serão objeto do convénio e. por fim, do
rigoroso acompanhamento de sua execução, que deverão merecer
cuidado especial da Diretoria de Análise de Projetos.
4 - No que respeita ao quadro de pessoal da Secretaria,

cabe-nos destacar que, dos 131 cargos em comissão atualmente
existentes. propõe-se a extinção de 26 deles.
Por tudo o que acabamos de expor, entendemos Que O projeto
sob comento, com as Emendas flQS 1 a 4 redigidas ao final
deste parecer, promove uma correta reordenação da Secretaria
de Esportes. No curto prazo, a proposição atenae á premente
necessidade de redução aos gastos públicos. Por Outro lado,
acreditamos que a nova estrutura de que está sendo dotada a
Secretaria é mais propicia ao encaminhamento coerente de
ações governamentais com objetivos em médio e longo prazos
nas áreas de esporte e de lazer, no Estado.

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 920/96. com as
Emendas ngs 1 a 4 a seguir redigidas.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao inciso II do art. 3p a seguinte redação:
"Art. 3Q - ..................................
II - articular-se com os Governos Federal e municipais,

ojetivanac desenvolver as ações voltadas para o esporte ae
rendimento, comunitário e sbcioeducaciona1;

EMENDA NQ 2
Suprima-se a alinea 'a' co inciso V do art. 4.

EMENDA NQ 3
Acrescente-se-ao art. 4g o seguinte 'nciso VI:
"Art. 4Q -
VI - Superintendência de Lazer.".

EMENDA No 4
Dê-se ao anexo previsto no art. SQ a seguinte redação:
* - O anexo mencionado foi publicado na edição do "Diário

do Legislativo" do dia 13/9/96.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente e relator - Marcos Helênio - Elpe

Brandão - Arnaldo Penna - Jairo Ataide.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em epigrafe
tem por ocjetivo promover alterações na Secretaria de
Esportes, Lazer e Turismo.
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Preliminarmente, a Comissão oe Constituição e Justiça

concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria.
Posteriormente. a Comissão de Administração Pública
manifestou-se pela aprovação da proposição com as Emendas
flQS 1 a 4.
Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer.

Fundamentação
A proposição em pauta visa à reorganização da Sec r etaria de
Estado de Esportes, Lazer e Turismo, simplificando sua
estrutura orgânica, alterando suas atribuições, transferindo
a competência referente ao turismo para a Secretaria de
Estado de Indústria e Comércio e alterando sua denominação
para Secretaria de Estado de Esportes.
Analisando o projeto, constata-se o enxugamento da
estrutura orgânica daquela secretaria, com a eliminação de 4
superintendências, 3 diretorias. 1 assessoria. 1 conselho e
26 cargos em comissão.
A medida está em consonância com as mais recentes idéias da
Teoria da Administração, encontra respaldo em consultorias
de renome internacional e paralelo em empresas privadas de
vanguarda. Sem a menor sombra de dúvida, conduzir-nos-á a
uma estrutura mais simples e mais ágil, redundando em melhor
atendimento aos anseios da sociedade e em custo mais
reduzido do funcionamento da máquina administrativa, com
significativos reflexos positivos nas finanças públicas.
Além disso, podemos observar que, em decorrência da
alteração de suas competências, a Secretaria em tela passará
a ter uma atuação mais ativa. Como exemplo, podemos citar
que esse órgão irá elaborar e propor politicas. ao invés de
simplesmente subsidiar sua formulação. Entendemos que, com
isso, os recursos empregados no setor acarretarão melhor
prestação de serviço público e apresentarão uma relação
custo-beneficio mais adequada.
Quanto á transferência aa competência relativa ao turismo
para a Secretaria de Indústria e Comércio, entendemos q ue a
matéria é procedente, tendo em vista as afinidades
envolvidas, pois o turismo tem como determinante o aspecto
econômico, e não o social.
Finalmente, aproveitamos a oportunidade para aperfeiçoar a

proposição, o que fazemos por meio da Emenda n S. redigida
na conclusão desta peça opinativa, com o objetivo apenas de
p ar uma redação mais precisa ao parágrafo único do art. 9Q.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela ap'ovaçào co Projeto de
Lei nQ 920/96, no lg tu r no, com as Emendas ngs 1 a 4, da
Comissão de Administração Pública, e nQ 5, a seguir
redigida.

EMENDA NQ 5
Dê-se ao parágrafo único do at. 9g a seguinte redação:
"Art. 9Q - ....................................
Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito especial destinado à transferência de recursos
orçamentários correspondentes ao disposto neste artigo.".
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Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente - Romeu Queiroz. relator - Marcos
Helênio - Geraldo Rezende - Alencar da Silveira Júnior -
Jairo Ataide.

PARECER PARA O 19 TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 921/96

(Reunião Conjunta das Comssões de Constituição e Justiça.
de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e

Orçamentária)
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng
921/96 altera a denominação da Secretaria de Estado de
Indústria e Comércio, de que trata a Lei ng 12.160. de
27/5/96. para Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e
Turismo e dá outras providências.
A proposição foi distribuída ás Comissões de Constituição e
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer em reunião
conjunta, conforme procedimento do regime de urgência,
previsto no art. 222 do Regimento Interno.
Preliminarmente, caoe a esta Comissão proceder ao exame da
matéria quanto aos aspectos de junidicidade.
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Essencialmente, a proposição em exame tem o objetivo de
transferir, no contexto do Poder Executivo, a
responsabilidade pelo planejamento, pela coordenação, pela
execução e pelo controle das atividades a cargo do Estado
relacionadas ao incremento do turismo em Minas Gerais. Tais
funções, noje desempenhadas pela Secretaria de Estado de
Esportes. Lazer e Turismo, segundo o projeto, deverão ser
transferidas para a Secretaria de Estado de Indústria e
Comércio. Paralelamente. o Conselho Estadual de Turismo
passará a integrar a estrutura desta Secretaria, e a ela
serão vinculadas a Empresa Mineira de Turismo - TURMINAS - e
a Companhia Mineira de Promoções - PROMINAS.
O projeto, como mostraremos, está em conformidade com os
preceitos constitucionais e legais a ele aplicáveis.
Primeiramente, as unidades da Federação dispõem de ampla

autonomia para organizarem seu Governo e administração. Tal
entendimento se deduz, claramente, cia interpretação
sistemática ciOS dispositivos da Constituição Federal que
compõem o capitulo relativo á organização do Estado
brasileiro, assim como dos termos inequívocos do art. 10,
inciso II, da Carta Estadual.
Atendido esse aspecto oreliminar, verifica-se que a matéria
sob comento deve, efetivamente, ser disciplinada por lei em
sentido formal, isto é, editada pelo Poder Legislativo.
segundo o disposto no art. 61, inciso XI, da Constituição do
Estado.
Por fim, é de observar que, de acordo com o magno principio
da independência e da harmonia entre os Poderes, a
Constituição mineira, em seu art. 66. inciso III. alínea
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"e", reserva ao Chefe do Executivo competência privativa
para propor projeto de lei que verse sobre a c r iação, a
estruturação e a extinção de secretarias de Estado.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidace, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
921/96.
Sala das Comissões. 11 de setembro oe 1996.
Ajalmar Silva, Presiaente - Romeu Queiroz, relator - Elbe
Brandão - Arnaldo Penna - Geraldo Rezende.

Comissão de Administração Púb' ica
Relatório

A proposição em epig rafe, de autoria do Governado r do
Estado, objetiva alterar a denominação da Secretaria de
Estado de Indústria e Comércio, de que trata a Lei r
12.160, de 27/5/96.
A. proposição tramita em regime de urgência e deve ser
apreciada, em reunião conjunta, pelas comissões a que foi
distribuida, nos termos do art. 69 da Constituição do
Estado. c/c os arts. 220 e 222 do Regimento Interno. Foi
examinada, preliminarmente, pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.
Cumpre, agora, a esta Comissão examinar o projeto no
tocante ao mérito.

Fundamentação
Por meio da proposição em apreço, o Chefe do Executivo

objetiva transferir para a Secretaria de Estado de Indústria
e Comércio a competência relativa à política governamental
de turismo, a ser exercida pela Empresa Mineira de Turismo -
TURMINAS -, órgão que se pretende vincular àquela Pasta.
Tal providência decorre da reorganização da atual
Secretaria de Estado de Esportes. Lazer e Turismo e enseja
alteração na denominação das duas Secretarias, bem como na
legislação especifica, conforme se infere da proposição em
exame e do Projeto de Lei nQ 920/96, os quais tramitam
simultaneamente, nesta Casa.
Ressalte-se que a modificação proposta no projeto em tela

cria urna estrutura simlificaca para as atividades setoriai-s
relativas ao turismo, uma vez que não altera a estrutura
orgânica da Secretaria de Estaco de Indústr'a e Comércio.
A medida em apreço revela a preocupação co Governador do
Estado com o desempenho das atividades pertinentes ao Poder
Executivo e está inserida num conjurto ce providências
relacionadas com a estrutura da organização administrativa
daquele Poder, conforme salienta o próprio Governador CO
Estado na mensagem por meio da qual encaminha a esta Casa a
matéria em pauta.
A procura de soluções técnico-administrativas para se
alcançar maior eficácia na ação governamental é um poder e
um dever do Estado, uma vez que toda atividade
administrativa tem por fim o beneficio oa coletividade.
Dessa forma, reconhecemos a oportunidade e a conveniência

da referida iniciativa do Governador co Estado.
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Concl usão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 921/96.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva, Presidente e relator - Marcos Helênio - Elbe
Brandão - Bilac Pinto - Arnaldo Penna - Jairo Ataide.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo proceder a alterações na
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio, transferindo
para esta a competência relativa à política governamental do
turismo, exercida pela Secretaria de Estado de Esportes,
Lazer e Turismo.
Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça
examinou o projeto e concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. A seguir,
a Comissão de Administração Pública manifestou-se pela
aprovação do projeto. Agora, vem a matéria a esta Comissão
para receber parecer.

Fundamentação
O turismo constitui uma atividade econômica: produz renda,
cria empregos, traz divisas e gera impostos. Em alguns
países, principalmente na Europa, constitui a principal
fonte de renda. E conhecido como indústria sem chaminé.
Assim, constata-se que o turismo está mais relacionado com
as atividades exercidas pela Secretaria de Estado de
Indústria e Comércio do que com as desenvolvidas pela
Secretaria de Estado de Esportes, Lazer e Turismo; é, então,
natural a sua transferência desta para aquela Pasta.
Além disso, de acordo com a Lei Federal ng 4.320, de
17/3/64, que estatui normas gerais de direito financeiro
para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal, em
seu Anexo 5, o Programa Turismo (código 65) insere-se na
Função de Governo, Indústria, Comércio e Serviços (código
11).
Como o turismo se afina com as demais competências da
Secretaria de- Estado de Indústria e Comércio, a
transferência pretendida redundará em uma gestão mais eficaz
dessa atividade econômica. Ademais, os recursos públicos
empregados no setor irão gerar mais retorno para a sociedade
e uma relação custo-beneficio mais equilibrada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no lg turno,

do Projeto de Lei ng 921/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Geraldo Rezende, relator -

Marcos Helênio - Jairo Ataide - Romeu Queiroz - Alencar da
Silveira Júnior.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 14 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 186a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE SETEMBRO DE 1996

Presidência da Deputada Maria José Haueisen
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ia PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Lei ns 957 e 958/96 - Comunicações: Comu nicações das
Comissões de Defesa do Consumidor e de Saúde e Ação Social -
2a PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ermano Batista -

Antônio Júlio - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Anivaldo Coelho - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dilzon Meio - Elmo Braz -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto -
Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Marcelo
Gonçalves - Marco Régis - Maria Olívia - Miguel Barbosa
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcelios - Wilson Trópia.

ABERTURA
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - As
14h15min. a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental . Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2-Secretãrio, para proceder
à leitura da ata da reunião anterior.

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado José Braga, 2Q-Secretário ad hoc, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Apresentação de Proposições
A Sra. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Np 957/96

Dá a denominação de Rodovia Coronel Azarias José Lemos à
rodovia que liga os Municipios de Passos e Fortaleza de
Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica denominada Rodovia Coronel Azarias José
Lemos a rodovia que liga os Munic'ipios de Passos e Fortaleza
de Minas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3ç - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de setembro de 1996.
Francisco Ramalho
Justificação: O Cel. Azarias José Lemos nasceu na fazenda
Novo Mundo, no Município de Passos, em 2/6/1872, filho do
casal José Maximiano Lemos e Francisca Cândida de Assis. Em
1907. casou-se com D. Maximina Rosa de Lima, conhecida na
região pelo carinhoso apelido de D. Ximica, com quem teve
três filhos: Domiciano José Lemos, Francisca Lemos e Maria
José Lemos.
Fazendeiro bem-sucedido e homem de grande prestigio
político e liderança social, foi agraciado pelo Presidente
Epitácio Pessoa com o título de Coronel da Guarda Nacional.
Como político, liderou o PRM, a Aliança Liberal e a UDN.
Foi eleito Vereador à Câmara Municipal, exercendo mandato de
1919 a 1922, período em que foi inaugurado o ramal Passos da
Cia. Mogiana de Estrada de Ferro, com sua ativa
participação. Apesar de ter apenas instrução primária,
sempre foi ferrenho defensor da educação pública, tendo-se
empenhado pela instalação da Escola Normal e do Ginásio de
Passos.
Como invernista em grande escala e capitalista de vultosos
recursos, muito ajudou, por meio de contribuições gratuitas,
o desenvolvimento agropecuário da região, visando sempre ao
bem-estar social. Na administração do Prefeito Lourenço
Andrade, financiou a Prefeitura para a construção das auto-
estradas Passos-São José da Barra, rumo a Belo Horizonte, e
Passos-Ponte do Surubi, rumo a Delfinópolis e ao Triângulo
mineiro.
De rígidos princípios cristãos, encarava com seriedade as
questões religiosas e apoiava incondicionalmente os
movimentos da Igreja. Era homem rude, porém perspicaz,
dotado de inteligência ágil, de boa formação moral, defensor
da harmonia na família e na sociedade, de alto espírito de
justiça, e sempre condenava a violência e a arbitrariedade.
Severo, considerava ponto de honra a palavra dada, os
compromissos assumidos, as obrigações sociais, os deveres
familiares, a deferência aos amigos leais e a parentes,
enfim, era comunicativo, festeiro e alegre. Simples no
viver, aberto -ao diálogo, amigo do progresso e, sobretudo,
modesto, evitava sempre que sua pessoa e seu nome
aparecessem
Faleceu em 13/1/54, e, até hoje, não há em sua cidade natal
a menor referência ao honroso nome do Cel. Azarias José
Lemos, quer seja em edifícios, escolas, órgãos públicos, ou
mesmo em algum humilde logradouro público. Não deixa de ser
uma injustiça essa ausência de homenagem póstuma a tão
significativa personagem Dassense.
Diante do exposto, embora singela, a homenagem que ora se
pleiteia nada mais é que o reconhecimento ao Cel. Azarias
José Lemos por sua marcante presença na sua efêmera passagem
pela vida terrena.
Será exemplo para todos a lembrança do Cel . Azarias José
Lemos, com o seu saudoso nome dado à rodovia, razão por que
se espera a aprovação por unanimidade deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Administração Pública, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 958/96
Declara de utilidade pública a Creche Vovó Catarna de

Freitas, com sede no Munidiplo de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Cecne Vovó
Catarina de Freitas. com sede no Municipio de Belo
Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

Duplicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Reuniões, 10 de setembro de 1996.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a
entidade em apreço tem diretoria composta de pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelos cargos que
ocupam, e pleiteia a declaração de sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

COMUNI CAÇOES
- São também encaminhadas á Mesa comunicações das Comissões

de Defesa do Consumidor e de Saúde e Ação Social
22 PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
Abertura de Inscrições

A Sra. Presidente- Não riaventio oradores inscritos, a
Presidência passa a 2 Parte ca reunião, com a la Fase cia
Ordem ao Dia. compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações Apresentadas
- A seguir, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário do
teor das comunicações a presentadas nesta reunião pela
Comissão de Defesa do Consumidor - aprovação, em sua 37
Reunião Ordinária, dos Requerimentos ns 1.601, 1.602. 1.617
e 1.623/96. da Comissão ce Defesa do Consumidor; e pela
Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação, em sua 49
Reunião Ordinária. aos Projetos de Lei flQS 845/96. do
De putado Alvaro Antônio; 831/96. do De putado Aliton Vilela;
783/96. do Deputaco Ajalrnar Silva; 84'96. do Deputado
Alencar da Silveira Júnior; 826. 827 e 843/96, do Deputado
Bonifácio Mou rão; 421/95. do Deputado Durval Angelo, e
463/95. ao Deptado Leonidio Bouças (Ciente. Publique-se.).

ENCERRAMENTO
A Sra. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de quorum" para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária
de debates de amanhã, dia 13. às 9 horas. Levanta-se a
reunião.

2
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ATA DA la PARTE DA 80 REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 2 DE SETEMBRO DE 1996, DESTINADA
À ABERTURA DO SEMINÁRIO LEGISLATIVO "REFORMA AGRÁRIA EM

MINAS GERAIS"
Presidência do Deputado Wanderley Avila

SUMARIO: Nomeação de Comissão - Composição ca Mesa -
Destinação da reunião - Palavras do Sr. Presidente -
Palavras dos Srs. João Batista dos Mares Guia. Antônio
Ernesto de Salvo, Avelino Ganzer, Pe. Virgílio Leite Uchoa,
Ênio Bohnenberger - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Esta
Presidência designa os Deputados José Maria Barros e Rêmolo
Aloise para, em comissão, conduzirem ao recinto deste
Plenário o Exmo. Sr. João Batista cos Mares Guia, Assessor
Especial do Governador Eduardo Azeredo para Reforma Agrária
e seu representante nesta solenidade, e demais autoridades e
convidados cue se encontram no salão nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - Esta Presidência convida para tomar
assento à mesa o Exmo. Sr. João Batista dos Mares Guia,
Assessor Especial co Governador Eduardo Azeredo para Reforma
Agrária e seu representante nesta solenidade; os
debatedores, Srs. Antônio Ernesto de Salvo. Presidente da
Confederação Nacional da Agricultura - CNA-; Avelino Ganzer.
Vice-Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores
da Agricultura - CQNTAG-; Padre Virgílio Leite Uchoa,
Secretário Administrativo da CNBB. representando Dom Luciano
Mendes de Almeida, Arcebispo de Mariana; Ên

i
o Bohnenberger.

do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra - MST-.
Coordenação Nacional.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à
aDertura cio Seminário Legislativo "Reforma Agrária em Minas
Gerais".

Palavras ao Sr. Presidente
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais sente-se hoje
especialmente ajustada a seu papel perante a sociedade, ao
promover, juntamente com o Poder Executivo do Estado, este
seminário sobre reforma agrária.
Tal sensação decorre, em primeiro lugar, do fato de a
instituição estar cumprindo sua função de abrir espaço á
manifestação dos diversos segmentos sociais sobre um dos
assuntos mais polêmicos no Pais nos últimos tempos.
Expositores, coordenadores. patrocinadores do evento e
componentes do auditório representam tanto as entidades
vinculadas aos trabalhadores rurais Quanto as que aglutinam
os proprietários e empresários cia atividade agropecuária,
além dos órgãos públicos, da Igreja e da comunidade
académica.
Temos, a propósito, a satisfação de receber neste encontro,
representantes de outras unidades da Federação, fato que
demonstra o grande interesse despertado pela iniciativa e
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que certamente contribuirá para o enriquecimento dos
debates.
Gostaríamos também de lembrar que este seminário tem como
objetivo colher subsídios e oferecer propostas para ações
legislativas e executivas relacionadas com o tema em
discussão, visando principalmente à elaboração do Plano
Estadual de Reforma Agrária, previsto na Constituição
mineira.
Não poderíamos ainda deixar de salientar a cooperação
existente entre os Poderes Legislativo e Executivo do
Estado, inspiradora deste evento, idealizado a partir da
determinação do Governo Federal de transferir para as
administrações estaduais a condução dos processos locais de
reforma agrária.
Meus senhores, minhas senhoras, estamos diante de um dos
problemas mais graves e urgentes do Brasil de hoje. Um
desafio que impõe a participação, o bom-senso e o esforço de
cada um de nós para evitar que as divergências e os
conflitos em torno da questão fundiária assumam proporções
ainda mais dramáticas do que as que se vêm registrando.
O doloroso episódio de Eldorado de Carajás, no dia 17 de
abril deste ano, constitui uma tragédia que dificilmente
será apagada de nossas mentes e consciências. Aquelas 19
mortes de trabalhadores rurais no Pará, além de dezenas de
feridos, não podem ser analisadas apenas como conseqüência
de excessos de um contingente policial diante das
circunstâncias que se apresentaram.
Elas poderiam ter ocorrido em muitas outras regiões do
Pais. E representam o desfecho de um processo complexo, que
tem raizes na formação econômica brasileira e se manifesta
de forma mais acentuada nos dias atuais em decorrência do
contexto político e social em que estamos vivendo.
Parece-nos oportuno destacar algumas circunstâncias em que

o problema agrário brasileiro se insere.
Os compêndios escolares ensinam: somos o quinto País do
mundo em extensão territorial, tendo à disposição uma das
maiores áreas agricultáveis do planeta. Entretanto, não
conseguimos extrair o devido proveito dessa condição
privilegiada, em termos de uma produção agrícola
correspondente e, sobretudo, da oferta de alimentos básicos
a todas as camadas da população.
Assistimos, paralelamente, a um fenômeno sintomático da
geografia humana e econômica do Pais nas últimas cinco
décadas. No inicio dos anos 40, cerca de 70% dos brasileiros
viviam no campo, enquanto os 30% restantes ocupavam os
centros urbanos. Hoje, os dados oficiais mostram uma
proporção totalmente inversa: nas cidades, já se aglomeram
3/4 da população, restando apenas a quarta parte no meio
rural
Se, por um lado, boa porção desse contingente se beneficiou
com as oportunidades de emprego, serviços públicos e outros
itens componentes da qualidade de vida no ambiente urbano,
sabemos que outra porção, também substancial, nunca teve
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acesso a tais Deneficios. engrossando os estratos sociais
marginalizados.
Um claro indicativo dessa situação é, por exemplo, o dado

estatistico de que os moradores das favelas, destino de
grande parte das famílias que migram do campo, representam
aproximadamente 1/5 da população de Belo Horizonte, hoje com
mais de 2 milhões de habitantes.
O inchaço dos grandes centros, todos sabemos, acarreta

problemas que afetam de maneira cada vez mais preocupante a
qualidade de vida, tais como a violência, a saturação do
trânsito, o desemprego, a incapacidade de atendimento na
area da saúde, entre tantos outros.
Conter o fluxo migratório campo-cidade e, conseqüentemente,

seus efeitos perversos tornou-se uma necessidade tão clara
no Brasil que se transformou em proposta de consenso nos
meios politicos, econômicos e académicos, especialmente em
documentos cuja tônica seja o planejamento.
Da mesma forma, não há quem conteste, em tais circulos, que

é preciso aumentar a produtividade, a diversificação e a
eficiência da atividade agrícola no Pais corno um todo, com
vistas a elevar seu rendimento médio.
Também não há como negar a má distribuição de oportunidades

e recursos no meio rural, assim como acontece nos demais
segmentos da economia brasileira, condição que nos coloca
numa incômoda posição no mapa das desigualdades, de acordo
com relatórios elaborados por instituições internacionais.
Todos esses fatos e circunstâncias conduzem à preocupação

que nos une hoje neste encontro: a de que, sem urna profunda
discussão da reforma agrária, assim como de uma politica
agricola que estimule o conjunto dos produtores e
trabalhadores do meio rural, torna-se extremamente difícil
promover o desenvolvimento global e harmônico do Brasil.
A questão fundiária, reafirmamos, é complexa, por envolver

a interação de aspectos econômicos, sociais e ideológicos,
que se acentuaram no decorrer da história oeste Pais.
Passa por interesses e pontos de vista diversos, gerando

propostas e fórmulas igualmente não convergentes.
Estaremos analisando, a partir de hoje, os múltiplos

as pectos referentes à reforma agrária no Estado de Minas
Gerais, aspectos esses que, em muitos casos. se confundem
com aqueles que dizem respeito á realidade nacional.
Independentemente da circunscrição geográfica, o mais

importante é que exponhamos nossas convicções e, ao mesmo
tempo, estejamos abertos para dialogar e ouvir opiniões
diferentes das nossas, como convém numa sociedade que se
rege por princípios democráticos.
Só assim caminharemos com segurança em busca de soluções

para os conflitos relacionados à propriedade, à ocupação e
ao uso da terra, passo indispensável no conjunto das
mudanças para um Pais mais justo, internamente, e mais
viável no incerto contexto da economia internacional
A Presidência esclarece que, em razão de reunião urgente

convocada pelo Presidente da República, o Exrng. Sr. Ministro
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Raul Belerrs Jungmann não pôde comparecer à abertura deste
seminário.

Palavras do Sr. João Batista dos Mares Guia
Prezado Deputado Wanderley Ávila, lg-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa, ora represen t ando o Presidente
Deputado Agostinho PatrL,s; Revmo. Padre Vir'gilio Uchoa,
representando a Conferência Nacional cos Sisoos do Brasil
Dr. Ernesto de Salvo, Presidente da Confederação Nacional da
Agricultura: Sr. Avelino Garrzer, representando a
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura:
prezado Sr. Ênio Bohnenberger, da Direção Nacional do
Movimento dos Trabalhadores Sem Terra: rezados Deputados
João Leite, do PSDB, Almir Cardoso, co PT. Paulo Piau, do
PFL. Marcos Helêrrio, do PT - faço questão de distinguir
esses quatro Deputados, porque eles têm sido parceiros
solidários na promoção desses trabalhos conjuntos cue vêm
envolvendo o	Governo, o	Poder Executivo	e o Poder
Legislativo, superando divergências partidárias ou
politicas, unidos no propósito comum e sincero de abrir em
Minas o debate sobre a Questão agrária e o compromisso,
também, de, juntamente com os movimentos e as entidades
representativas do Estado buscarem soluções -: demais
Deputados Estaduais presentes: Deputados Federais: estimado
Presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do
Estado de Minas Gerais, aqui representado pela Sra. Maria
Antônia e outros dirigentes da FETAEMG: prezado Presidente
da FAEMG. Dr. Jungmann: dirigentes de sindicatos de
trabalhadores rurais: prezado Superintendente Regional do
INCRA. Dr. Belchior; Sr. Superintendente Regional do INCRA
na Bahia, senhores oficiais da PMMG: Sr. Secretário de
Estado de Meio Ambiente, que muito nos honra com a sua
presença solidária: senhores dirigentes da RURALMINAS. da
EMATER, da EPAMIG. da Fundação João Pinheiro, da SEPLAN: Sr.
Secretário Adjunto de Estado de Agricultura, aqui
representando o Secretário Alysson Pau i nelli: senhores e
senhoras aqui presentes. O UNICE usa urna expressão poética
muito feliz Quando se refere a algum evento, a algum
movimento que traga esperança de mudança. A expressão é a
seguinte: Experiência portadora de futuro.
Este seminário promovido pela Assembléia Legislativa do

Estaco de Minas Gerais e pelo Governo do Estado, por
intermédio ce Sua Assessora Especial para a Re f orma Agrária
- tendo como colaboradores e protagonis:as todas as
instituições e personalidades aaui citados, sem nenhuma
exceção -, é uma experiência portadora ce futuro por várias
razoes.
A primeira razão é a de q ue, pelo menos no Estado de Minas

Gerais - e creio não haver registro. em outros Estados na
história recente deste Pais, de que se tenha observado
tratamento diferente - a questão agrária foi sempre eludida.
Até 1964, por exemplo, época de rigorosas polarizações
ideológicas e politicas. a q uestão agrária em Minas Gerais
foi um tema que dividia os que eram a favor, por razões
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generosas, e os que eram contra, julgando também serem as
suas razões generosas.
O fato que fica é que a polarização ideológica e política,

que permeou toda a Nação, não contribuiu nem para fazer
avançar a reforma agrária e muito menos para a
institucionalização da democracia em nosso Pais.
Seguiu-se àquele momento de polarização o movimento
político militar de 1964. Como sociólogo, embora tenha se
tratado de um golpe contra a democracia, não o chamaria de
golpe do ponto de vista da descrição do fenômeno, porque
teve um amplíssimo apoio nos segmentos da classe média
urbana.
Naquele momento, por ironia da história, o primeiro
Presidente militar, o Marechal Humberto de Alencar Castelo
Branco, viria a ser o protagonista principal de um novo
documento relativo à questão fundiária neste Pais, o chamado
Estatuto da Terra.
Lendo o capitulo 2, bem como o capitulo 3, observamos a

distinção teórica e metodológica entre a questão agrária e
política agrícola» E, no capitulo da questão agrária, as
promessas eram até mais generosas do que as aspirações dos
movimentos populares pré-1964. Pode-se dizer que, em
radical idade, o documento do Estatuto da Terra alcançava
maiores extensões do que as próprias reivindicações dos
movimentos populares em luta pela reforma agrária, até o
inicio de 1964.
Não obstante essa intenção manifesta em um documento, é
sabido que, mesmo tendo os militares das forças armadas um
pendor histórico favorável ao processo de reforma agrária -
desde Napoleão e por razões conservadoras, pragmáticas e
positivistas de promover a integração territorial, bem como
a integração social nesse território -, o fato que fica é
que os militares fazem, no plano político, uma aliança
preferencial com a então surgida ARENA. E as exigências das
lideranças civis da ARENA em todos os Estados, que não
chamaria de federados, porque a Federação foi anulada
naquele período, foi no sentido de que não se tocasse a
q uestão fundiária, não se tocasse a questão agrária.
Embora os militares tivessem tido, ao longo de mais de duas

décadas, oportunidades estratégicas e o domínio de recursos
para promover a reforma agrária, não o fizeram e promoveram,
em situação de fronteira e sob o argumento de segurança
nacional, experiências de colonização. Como sabemos,
conceitualmente. colonização não é reforma agrária, porque a
colonização contempla os que já estão preparados para
investir, operar tecnologias, ter acesso a créditos e inovar
com espírito empresarial, porque já tiveram oportunidades ou
porque têm meios culturais e educacionais, e acesso a
informações que, em geral, os protagonistas da reforma
agrária, os trabalhadores do campo mais simples, muitos
deles analfabetos ou semi-analfabetos, jamais puderam
desfrutar.
Passa-se o período autoritário, e temos o ensaio geral de
redemocratização no Pais. Seguem-se os Governos Sarney,
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Colior. Itamar e, agora, Fernando Henrique. Pode-se dizer
que, ao longo desses Governos, pelo menos no que diz
respeito ao desempenho registrado até o último semestre
deste ano, a reforma agrária passa a ser conduzida sob uma
mesma ótica.
Não é prudente analisar sinceridade de quem quer que seja,
porque é algo insondável, mas, do ponto de vista de uma
descrição objetiva, é possível dizer que a questão agrária,
desde o enfoque do Governo Federal, vem sendo proposta neste
Pais como um ímpeto de arrecadação de terras.
Como se fosse importante arrecadar terras, contar a
quantidade de terras arrecadadas aos milhões de hectares,
exibindo-se através da mídia numa perspectiva espetacular, e
mostrar qual Governo arrecadou mais ou arrecadará mais em
função das projeções ou, ao lado desses números relativos a
quantidades de terras, também o número de famílias
presumivelmente assentadas, desta feita às centenas de
milhares. O resultado liquido que se observa, quando se quer
observar sem fazer prejulgamento ou sem se colocar a vontade
pessoal à frente e acima da avaliação objetiva e criteriosa,
é que, de um modo geral, se se avançou razoavelmente na
arrecadação de terras, a rigor, do ponto de vista da ação
estatal e institucional, eu creio, num diagnóstico
pessimista, que não se avançou em matéria de reforma agrária
ou de política fundiária. Se política fundiária tem a ver
com redistribuição fundiária - e é inevitável que se discuta
a questão da redistribuição fundiária -, uma política
agrária sensata tem que ter a ver, mais do que com
eficiência, com a eficácia ou a efetividade das iniciativas
de redistribuição fundiária, isto é, tem que transformar a
terra arrecadada e disponibilizada para reforma agrária em
empreendimentos coletivos ou individuais conforme a escolha
dos trabalhadores. Esses empreendimentos devem permitir ao
homem Co campo o acesso à educação, à cultura e à saúde, ás
infra-estruturas físicas, à disponibilidade de acesso e uso
de tecnologias avançadas, para se tornarem competitivos.
Também deve haver crédito para que, ao longo de um certo
tempo de carência, essas experiências de assentamento, sendo
bem-sucedidas, possam caminhar com as próprias pernas..
Lamentavelmente, não é esse o cenário que temos observado
quando se trata de experiência de reforma agrária
protagonizada pelo Estado ou com a participação decisiva do
Estado. Aqui mesmo, em Minas Gerais, a despeito das
generosas intenções do INCRA ou de agências estatais
estaduais, como é o caso da RURALMINAS. registramos 34
experiências de assentamentos de 1974 a 1994. Desses 34,
conforme um rela:ório que acabo de receber do Secretário
Alysson Paulinelli. 8 poderiam ser considerados
razoavelmente bem-sucedidos, e 26 devem ser considerados
completamente fracassados. Há, entre esses assentamentos,
aqueles onde os trabalhadores originários já não são os
mesmos: em muitos, os trabalhadores dependem, sobretudo
hoje, da cesta básica. Não é prudente, à luz de uma
perspectiva racional, imputar a esses trabalhadores a
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responsabilidade do fracasso, porque um assentamento que se
limita à alocação do fator terra, sem que haja preocupações
com educação, treinamento técnico, disseminação de
tecnologia, acesso a crédito e apoio em infra-estruturas, só
pode fracassar. Ai, quem sabe, é melhor não fazer, porque
fazer para condenar ao fracasso é duplamente irresponsável.
E irresponsável e desumano para com os trabalhadores. E é
irresponsável quando a questão agrária volta a se inscrever
neste Pais pelo mérito das lutas dos trabalhadores. Não
reconhecer isso é preconceito equivocado contra uma questão
nacional, e, do ponto de vista político, ético e social,
urge buscar ações concretas com o objetivo de contribuir
para a superação da questão agrária em nosso Pais.
O Governo de Minas Gerais se associa a essa iniciativa,
sendo, com muito gosto, um dos agentes coordenadores. Mas,
sobretudo, associa-se a todos os protagonistas, sendo um
deles. Amanhã, num dos painéis, faremos uma exposição sobre
a proposta de política fundiária para Minas Gerais, a qual
aprendemos no convívio com todos, pois não tínhamos um
desenho pronto e acabado da realidade.
Vemos este seminário como uma experiência portadora de

esperança. A primeira e fundamental razão é que, em Minas
Gerais, sem pretender cometer nenhuma injustiça com qualquer
outro Governo, pelo menos até onde vai a nossa observação, é
a primeira vez que o Poder Executivo e o Poder Legislativo
se associam para organizar uma iniciativa do gênero. E é a
primeira vez que um Governo assume política e
institucionalmente, de modo transparente, de modo público, a
co-responsabilidade pelo processo da reforma agrária no
Estado, ao contrário do que se observa em alguns outros
Governos neste Pais - alguns outros porque há os que estão
tomando iniciativas relevantes. Parece-nos uma atitude
politicamente indefensável e próxima da insensatez agir como
Pôncio Pilatos, como se o problema fundiário não fosse
responsabilidade de um Governo Estadual, e este apenas
olhasse em direção a Brasília como se fosse responsabilidade
exclusiva de Brasilia. Brasília tem as responsabilidades
maiores, pelo menos neste momento, até que se faça uma
transição descentralizadora: deverá reconhecer e assumir
essas responsabilidades - é a nossa melhor esperança -, mas,
enquanto o faz de maneira parcial, ou mesmo se não o faz,
nós não estaremos nos furtando a assumir modestamente, no
limite das nossas possibilidades, co-responsabilidades
políticas no sentido da implementação da reforma agrária no
Estado. Portanto, este seminário vai servir como testemunho
desse compromisso político do Governo do Dr. Eduardo
Azeredo, no sentido de buscar parcerias, criar consensos e,
de um modo pautado pela escolha racional, que eu tenho até a
ousadia de chamar de pós-ideológico e suprapartidário,
termos, portanto, a ousadia de realizar a reforma agrária no
Estado como fator para se debelar a violência no campo, como
fator produtor de eqüidade social, como fator de busca de
difusão e consolidação de valores democráticos. Não importa
se do ponto de vista econômico a reforma agrária tende a ser
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muito bem-sucedida, ou razoavelmente bem-sucedida, ainda oue
se diga que não agrega valor e acrescenta pouco em termos de
Produto Interno Bruto. Importa, fundamentalmente, que ela
contribui, do ponto de vista moral e ético, para romper com
o caudal de violência no campo; importa que ela é
integradora e organizadora da sociedade civil; importa que
ela é disseminadora da cidadania entre excluídos, sem-
terras, analfabetos ou semi-analfabetos; importa que a
sociedade evolui e, com ela, o Governo, quando tem espírito
democrático para assumir co-responsabilidades. Nesse
sentido, tenho a ousadia de dizer que este seminário adquire
dimensões históricas.
Do nosso ponto de vista, outra razão fundamental que torna

este seminário de alta relevância - eu diria exemplar, pois
não há registro de algo do gênero em qualquer outro Estado
federado neste Pais, pelo menos no período mais recente - é
que o nosso compromisso originário, muito mais do que nos
reunirmos para debater com total transparência, onde o
contraditório se expresse livre e respeitosamente - o que já
é valioso em si -, é o de recolher todas e quaisquer
contribuições vindas daqueles que temos a ousadia de chamar
de parceiros, não importando que as contribuições ou
recomendações que serão discutidas e aprovadas na plenária
final do dia 6 sejam mais ou menos consensuais. Nosso desejo
e nosso compromisso é o de recolher todas essas
recomendações, analisá-las, devolvendo por escrito, de modo
público, o resultado dessas análises, como na segunda etapa
da reflexão, e, a partir disso, irmos, em conjunto com os
movimentos sociais, com as forças da sociedade civil,
trabalhadores, empresários, a Igreja, os movimentos sociais
de um modo geral, avançando com vistas á perspectiva de
podermos, no horizonte do próximo ano, tal como proporemos
aqui, amanhã, durante a nossa exposição, criar, â semelhança
do Conselho do Meio Ambiente, o Conselho Estadual da Reforma
Agrária, com uma Secretaria Executiva e uma Presidência, e o
Fundo Estadual da Reforma Agrária, que então receberia os
recursos do novo ITR, o Imposto Territorial Rural.
Passaremos a defender que este, ao invés de dissipado numa
municipalização populista, infeliz, desagregadora e
eliminadora do efeito de sinergia e ao invés de ficar sob o
controle do Governo Federal, para continuar arrecadando
pouco, e mesmo que arrecade um pouco mais não ter critérios
objetivos em sua distribuição, que nós então possamos, com a
ajuda de todos os parceiros, arrecadar o ITR com base num
cadastro atualizado transformado em contibuição social, â
semelhança do salário-educação, para que não fique
administrado pelo Tesouro do Estado e tenha destinação
cativa ou carimbada, e que, com toda a transparência. esse
Conselho Estadual da Reforma Agrária. paritário e sob a
Presidência 'ad hoc' de representante do Governador, decida
estratégias, objetivos. prioridades, alocação de recursos,
as metas e o acompanhamento ou monitoramento. Parece-nos ser
essa uma proposta interessante. porque tornaria a
regulamentação da política fundiária do Estado uma política
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pública, porém, não necessariamente estatal ou
governamental. Conselho do qual fariam parte representantes
do Estado e, no caso, os representantes mais qualificados do
contexto agrário da sociedade civil. No caso de Minas
Gerais, a FAEMG, a FETAEMG, o MST. o MLT. a CPT. enfim.
todas as representações significativas, a Assembléia
Legislativa, entre outras que eventualmente não tenha aqui
citado.
A ótica que preside as nossas ações é a da escolha
racional; a ótica que orienta as nossas ações é a da busca
incessante do diálogo. Se ê apenas possível, nós pretendemos
torná-lo algo necessário; se é apenas necessário,
pretendemos torna-lo algo utópico; se é utópico, vamos
perseguir essa utopia. Diálogo, construção de consensos e,
ao lado disso, realizações concretas no sentido da reforma
agrária.
Se formos definir a nossa perspectiva pelo não, que nunca é
uma boa definição, eu diria que o nosso propósito com a
reforma agrária é definitivamente não-populista, porque não
pode haver nada mais desumanizador, mais descaracterizador
que o populismo dos diagnósticos irresponsáveis e das
promessas inconseqüentes. E muito melhor que façamos menos.
mas façamos bem. Posso declarar que é um compromisso nosso,
com modéstia, com parcimônia, com senso de realidade e
respeito ético aos parceiros, que talvez seja mais desejável
fazermos de modo gradual, mas fazermos assentamentos, e não,
simulações de assentamentos.
Hoje, se a questão agrária está travada na agenda nacional
e, hoje, mobiliza todas as forças políticas, as forças
sociais e as instituições, quero aqui reconhecer o mérito
dos trabalhadores, seja da CONTAG, do MST, seja das suas
representações nacionais.
Tenho pouca convivência com a direção da CNA. mas sei do

equilibrio do Dr. Ernesto de Salvo. Tenho menos convivência
ainda com as Federações da Agricultura, dos empresários
agrícolas, de outros Estados, a não ser com a Sociedade
Brasileira Rural. Aqui em Minas Gerais, posso dizer que
também consideramos parceira a Federação da Agricultura do
Estado de Minas-Gerais. Não temos nenhuma pretensão, nenhuma
ótica no sentido de promover exclusões ou dizer quais são os
melhores parceiros. Os melhores parceiros são todos. Todos
são bem-vindos, porque sem o nosso trabalho unificado não
lograríamos alcançar os nossos objetivos. Portanto, é com
esse espirito que aqui, representando o Governador Eduardo
Azeredo. desejo, uma vez mais, cumorimentar a Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, nas figuras dos
Deputados citados, o Deputado Wanaeriey Avila e o Deputado
Agostinho Patrús, que, como Presidente da Assembléia, não
teve dúvidas em assumir a promoção deste seminário.
Seria uma enorme injustiça não registrar aqui a competência
extraordinária da equipe técnica desta Casa, sob a
Coordenação da Dra. Minam, â qual desejo pessoalmente
agradecer, e a toda a sua equipe, pelo empenho, pela
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competência e dedicação com que tornaram possível a
realização oeste seminário.
Quero agradecer a todos os convidados que nos honram com
sua presença em Minas Gerais e a todos os pa r ticipantes. Que
saibamos fazer deste evento aquilo que o UNICEF classifica,
poeticamente, como sendo uma experiência portadora de
futuro. Que assim Seja, e, a toaos. muito obrgado.

Palavras do Sr. Antônio Ernesto de Salvo
Sr. Presidente, Deputado Wanderley Avia, senho r es da Mesa,
parlamentares, senhoras e senhores, a tracição mineira fez
co nosso Estado simbolo de temperança, ce harmonia e
sabedoria, e que a busca de caminhos inspire as pessoas que
irão aqui discutir terna tão importante.
Gostaria de iniciar dizendo que a nossa filosofia se prende
basicamente a dois conceitos fundamentais. Primeiro, tem que
haver respeito à lei e a todas as coisas que se fazem neste
Pais. Obedecer á lei não é mérito, é obrigação de todos. Em
segundo lugar, é importante informar, esclarecer e colocar
números, mostrando as realidades. A paixão não costuma ser
companheira da razão, quando se trata de temas dessa
grandeza. Eu não seria capaz de conversar com os senhores e
de fazer alguma coisa que puaesse ser considerada como
positiva se desencaixasse a questão da reforma agrária de
quatro verdades irretorquiveis. A primeira é que não há um
modelo de reforma agrária nacional. Não é possível que passe
pela cabeça de alguém que se possa resolver um problema de
Santa Catarina da mesma forma como se resolve um problema do
Pará. Qualquer solução que for geral estará errada, da mesma
forma como nós, mineiros, sabemos que não há como conceituar
a estrutura fundiária e os problemas do Sul de Minas com os
problemas da região Norte do Estado. Tem que haver soluções
diferentes. Em segundo lugar, não adianta fazer-se
assentamento de quem quer que seja se os 2 milhões de
pequenos proprietários q ue já existem no Brasil, que têm
terra e sabem geri-Ia, não são ca pazes de sustentar-se. Há
um trabalho recente da FAO. publicado há menos de uma
semana, que informa q ue a renda média cessas famílias se
situa na faixa de meio salário mínimo por ano. Não se pode.
Sob pena de se procurar o caminho fácil e demagógico d
separar a reforma agrária de uma política de ge r ação de
emprego, alguém imaginar que se possa assentar no Brasil 4,
3 ou 6 milhões de pessoas. Para os senhores terem idéia,
segundo alguns dados, o Brasil tem perto de 5.100.000
proprietários ruras. Os Estados Uniaos ca Amér i ca, com a
mesma área agricultável. têm 1.900.000; a Argentina, numa
grande área de terra, tem 400 mil, e o Canadá tem 300 mil.
Somados, os Estados Unicos, o Canadá e a Argentina
representam menos ca metade do número de produtores rurais
aue já existem no Brasil, hoje. Se não fizermos esses
números e não os mencionarmos, com alguma correção, com
algum sentido prático, cairemos na frustração. e o que mais
se casa com a reforma agrária consolidada do tempo em que
ela foi feita até hoje é a palavra frustração: frustração
dos que têm terra, dos que não têm terra, frustração de



176

todos, menos dos demagogos, que falam coisas fáceis e se
esquecem das veraades dos que já têm terra e dos absurdos da
política agrícola. Só na parte do algodão, já foram
desempregadas 600 mil pessoas nos últimos dois anos no Pais,
por falta de uma tributação que defendesse o algodão
nacional das importações subsidiadas dos EUA.
Prometi não ser apaixonado e sou o primeiro que quebra o

próprio juramento. Quero propor sair da paixão. O discurso é
bom e bonito, mas meu tempo é curto e vou apenas fazer
proposta. Assim, espero colaborar, de uma maneira concreta,
com o tema em tese. Primeiro, que se crie um programa de
renda mínima para o pequeno produtor brasileiro, da mesma
forma que se fala em criar um programa de renda mínima para
o trabalhador urbano. O homem rural não tem vale-refeição,
não tem vale-transporte, nem paga conta de luz mais barata
quando o consumo é pequeno, porque não tem luz. E preciso
que aqueles que são pequenos proprietários e não têm em sua
atividade possibilidade de ter uma vida decente sejam
reconvertidos através de programas de extensão rural, de
forma compatível e pertinente com a sua cidadania. Que se
trate da formação profissional dos que já têm terra e dos
Que vierem a ter. Não é possível trabainar com enxada, foice
• facão no limiar do terceiro milênio. O mundo é competitivo
• integrado. Os que não estiveram no banco da escola, seja
ela formal ou informal, têm pouco futuro, nos tempos que se
avizinham. Se os mais velhos podem conviver com isso, pela
miséria e pela dificuldade com que já conviveram, seus
filhos não podem mais. Não podemos permitir que novas
gerações se formem com esse estado de educação que temos,
principalmente no campo brasileiro. E preciso que haja uma
política agrícola geradora de empregos. Se não fizermos
isso, vamos carregar água no balaio, vamos assentar 280.
300. 500, um milhão e vamos desassentar um milhão e meio.
dois e três.
E preciso que haja crédito agrícola para investimento, que

é gerador deemprego, e não, crédito apenas para custeio,
q ue serve há 20 anos para manter, cevados, aeterminauos
tipos de fazendeiros, sempre com as mesmas práticas para
tomar o mesmo dinheiro, todos os anos, subsidiados ou não,
enquanto o parque brasileiro de máquinas, de implementos, já
se encontra com mais de 15 anos de uso em idade média.
E preciso que tratemos das questões tributárias e
tarifárias. O Brasil abriu sua economia de uma forma
ignorante, cruel, completamente desprovida do senso prático.
Não se entra assim no Primeiro Mundo, que se diz tão
competitivo nos produtos industriais e que protege deslavada
e descaradamente os seus agricultores. Temos que zelar,
também, pela nossa agricultura e impedir as práticas
desleais de comércio, que, no fim, refletem muito mais no
pequeno produtor.
Temos de fazer ações de assentamento concreto. E nada mais
cruel, no Brasil, ao que a defasagem entre o que tem de
recurso e o que tem de meta. E a mentira nacional da reforma
agrária. Não há vOade política e não há dinheiro. E se
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fala em R$100.000.00, R$200.000.00 e R$300.000.00. Como não
se consegue isso, 

p
orque não há o recurso, a frustração é

generalizada, e quem costuma pagar o oato somos nós,
produtores rurais, q ue somos tidos na história como parte
dos bandidos, se não como totalmente oancCos.
Vamos tentar outras coisas. Vamos terceinizar. Conheço
orojetos, que são propostos ao INCRA, que entregam o lote
pronto. E não tem nada de fazendeiro no meio. São grandes
empreiteiras. Entregam o lote pronto para andar mais
depressa e tirar um pouco da frustração aue existe. Vamos
criar crédito fundiário para pagar com 25 anos, quem sabe.
lo de carência, juros negativos. Por que não, se se gasta
tanto dinheiro no Brasil com tanta coisa suspeita? Vamos
melhorar o recadastramento rural. Os senhores sabem o que é
um cadastro de propriedade rural no Brasil. Não é
fiscalizado, a mentira impera, pior do que a mentira, a
ignorância impera. O proprietário rural entrega ao contador
da esquina, que responde mal e errado. Não temos
estatisticas. no Brasil, nessa área. Vamos reformular o ITR.
Vamos fazê-lo como nasceu para ser feito, para desapropriar
os grandes e que não trabalham, para privilegiar os que
trabalham, os menores.
A Receita está fazendo uma boa cobrança do ITR, mas, até
hoje, ninguém teve receita por esse tributo - nem quem
cobra, nem quem paga. Vamos adquirir terras. Por que não? A
lei permite. Metade do Brasil está á venda. O Estado do Mato
Grosso está todo à venda. E vamos honrar um pouco mais a
ITBA, que vale 20% do seu valor de face.
Vamos cadastrar os que querem terra. Sabem quantos sem-
terras há no Brasil? Aproximadamente 145 milhões. Só 5
milhões têm terra. Se for para assentar esse povo todo, não
dà. Vamos ver quem tem vocação, quem quer dar duro e
trabalhar a vida inteira.
Os acampamentos de beirada de estrada têm que ser
imediatamente resolvidos. O Governo oue aloque recursos, que
instale essas pessoas. Se alguém não gosta dos sem-terras -
e pode ser que tem alguém aqui que goste muito e Outros que
gostem muito pouco -, eu duvido que haja alguém que não
goste dos filhos dos sem-terras. Duvido que haja alguém que
não respeite as crianças que estão passando fome e frio
nesses acampamentos. Em homenagem a eles e independentemente
Ca vontade política e das ideologias, vamos acapar com essa
chaga. Será oue o poder público. que saneia os Bancos, não
pode assentar 30 mi 1 , 40 m' ou 50 m 1 cessoas
imediatamente?
Se qossivei - e fico satisfeito com o que o Dr. Mares Guia
informou aqui -. é preciso que o Estado e o municipio se
engajem nisso. Conheço inúmeros Governadores que não querem
entrar na questão oa reforma agrária. Acham que isso é
desgastante e não vai levar a lugar nenhum. Assim também são
os Prefeitos. Mas as coisas acontecem nos municipios e no
Estado. Será possível deixar tudo nas costas do INCRA? O
INCRA é Outro bandido. O INCRA e os fazendeiros acabam sendo
os vilões.
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Ao terminar, gostaria de reiterar o que disse a respeito ca
lei. Não pode haver senhor de baraço e cutelo; não pode
haver ninguém que julgue os outros, que passe por cima do
poder público constituído e promova atos em qual

q
uer direção

Que seja. Isso não conduz a nada. Prejudica os que estão
esperando com paciência e aqueles que, eventualmente, serão
injustiçados. Não é bom. Gera violência.
Vamos fazer vistorias corretas, e não, como as que são
feitas hoje em muitos lugares; vamos fazer laudos corretos
das fazendas vistoriadas; vamos fazer processos corretos,
para que não levem, depois, para o terceiro bandido, que é a
Justiça, a responsabilidade de que a coisa não anda porque o
Juiz pega o processo incorreto, e sua obrigação é fazê-lo
voltar.
Por fim, vamos dissuadir as invasões. O art. 5g. Inciso XI,

da Constituição diz que o lar, a casa é asilo do indivíduo.
inviolável. Nele só se pode penetrar para prestar socorro,
para solver ou evitar crime iminente ou com ordem do Juiz,
durante o dia.
Sou fazendeiro, agrônomo; vivi na minha fazenda e lá criei

meus filhos. Lá é minha terra, é meu lar. Desapropriem-me.
mas não me invadam. Obrigado.

Palavras do Sr. Avelino Ganzer
Boa noite. Em nome do Presidente Wanderley Avila, quero
cumprimentar a todos os que compõem a Mesa e também
parabenizar a Assembléia Legislativa e o Governo do Estado
por iniciativas como esta. Parece que este não é o primeiro
seminário que acontece neste Estado. Já houve outros, não
dessa envergadura, talvez com a realidade ou a conjuntura
nacional diferente. Ao mesmo temoo, Quero cumprimentar a
todos, em especial, os companheiros da Federação. Em nome de
Maria Antônia Alia, queria cumprimentar todos OS
companheiros trabalhadores rurais presentes e também o
companheiro Tião, que é um mineiro que está na Executiva
Nacional da CONTAG. na Secretaria de Formação.
Bem, esse é um debate Que. às vezes, mexe muito com a

cabeça das pessoas, com a forma de ver a realidade. Cada um
de nós tem um mundo diferente. Eu, apesar de ser dessa cor.
sou trabalhador- rural imigrante. Imigrei para o Norte, para
a Transamazônica. Sei o Que foi e o que é a colonização lá,
que é diferente, João Batista. Para lá foram levadas pessoas
q ue viviam numa comunidade com imigrantes de 22 Estados.
Talvez, menos gente do Sul e muito mais gente de Minas e do
Nordeste.
Pessoas muito pobres foram levadas pelo INCRA, pelo

Governo, em paus-de-arara; tiradas daqui e levadas em paus-
de-arara para o Amazonas, enquanto se mostrava que elas iam
de avião. E até hoje, por lã. muita gente conseguiu
sobreviver ao processo: colocam gente lá, a 200km da cidade
mais próxima, e depois dão um chute. Essa é que é a verdade.
ficam abandonados naquela situação. Estamos gritando pela
sobrevivência cia Transamazônica. E por isso que precisamos
discutir o problema agrário. Acredito que nós, da CONTAG.
das feder ações e dos sindicatos devemos nos conscientizar do
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seguinte: é preciso discutir um modelo de desenvolvimento,
um projeto de desenvolvimento para o Pais. Ora, esse modelo
que ai está foi basicamente implantado com a derrota do
modelo das ligas camponesas. Os militares tomaram o poder,
dizendo que iam fazer o desenvolvimento a partir da grande
propriedade. E colocaram como incentivo dinheiro, que não
foi pouco: incentivos fiscais a rodo, e que deu nisso, nesse
modelo que hoje está falido.
E preciso que se repense esse processo. A democratização da
terra é uma necessidade. Hoje temos, talvez, 500 mil
propriedades no Pais que detêm mais de 55% da terra. Só 500
mil propriedades. Por outro lado, temos próximo de 6 milhões
de propriedades de agricultura familiar, e somente uma
parcela pequena teve acesso a algum crédito, à tecnologia, a
assistência técnica efetiva. Assistência técnica que hoje
está falida, sustentada pelo Governo do Estado. A própria
EMBRAPA, como estávamos discutindo, foi criada com esta
mentalidade: transformar a chamada agricultura patronal em
empresa rural. Muitos conseguiram. Mas, negar que o País tem
mais de 160.000.000ha de terras agricultáveis e que estão
completamente ociosas ... estão ai os dados do próprio
INCRA.
E preciso que se faça, de fato, essa mudança. Concordo com

a sociedade urbana, que compreende que para viver melhor na
cidade, combater a marginalidade e o desemprego é preciso
que haja um processo de democratização da terra. Por outro
lado, junto com isso, é preciso compreender também que,
quando se fala em agricultura, pensa-se que existe só uma
agricultura. Não. Existem no mínimo duas ou três: existe um
segmento, vamos dizer assim, de latifundiários de terra
improdutiva e um outro setor oue se modernizou na
agricultura brasileira, a agricultura patronal. Mas temos a
faixa de agricultura familiar, sobre a qual é preciso
debater, aqui no seminário e no Pais inteiro, para
compreendermos que esse é um segmento extremamente
im

p
ortante e estratégico, que produz basicamente para

abastecer o mercado interno brasileiro. Esse setor só perde
para a agricultura patronal na produção de carne bovina, de
cana-de-açúcar, de soja e de arroz. Os demais produtos que
abastecem o mercado brasileiro saem dessa agricultura
familiar. Isso é o que temos de discutir. Há vários
consensos importantes. Nesse setor, a pesquisa da FAO mostra
que 27% dos produtores se consolidaram, adquiriram técnica,
estão insericos no mercado, estão produzindo, estão se
industrializando, agregando valores com as agroindústrias.
Outros setores, 23% dessa agricultura, em torno de 6
milhões de agricultores familiares, estão produzindo,
inseridos também no mercado, mas estão no processo de
exclusão. Nesse processo de internacionalização da economia
e da abertura de mercado, participamos do MERCOSUL e da
articulação da agricultura familiar. Esses setores não têm
competitividade, estão precisando de assistência técnica,
formação e algo que dê embasamento para um salto. Por isso,
o Estado tem que investir estrategicamente.
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E temos um outro setor. 50%. que está no processo de
exclusão da agricultura familiar. Ele tem a terra. E preciso
que haja investimentos estratégicos nesse setor. Temos ai 2
milhões de pessoas.
Quanto ao Problema da produção agrícola sustentada, temos
que sair da constatação e ir para a ação. A sociedade
precisa assumir efetivamente o seu papel.
Para encerrar, quero dizer o seguinte: No "Grito da Terra,

movimento que fizemos no mês de maio, colocamos, na frente
do Ministério da Justiça, 418 cruzes. Até aquele momento,
haviam sido assassinadas 418 pessoas, líderes sindicais,
trabalhadores rurais, advogados. padres. A impunidade é
geral. Todos os dirigentes da Confederação Nacional da
Agricultura - CNA -. Deputados. Senadores e Juizes devem
colocar os pés no chão, tentando compreender a lógica da
sobrevivência donosso povo. O povo, na ânsia da
sobrevivência, já fez experiências em décadas anteriores.
Agora é a hora do movimento de retorno. Olhem o que está
acontecendo com os assalariados rurais.
Dos 5 milhões de trabalhadores rurais no Pais, nem 15% têm
carteira assinada, com direitos trabalhistas. Agora, no
Nordeste, temos a campanha salarial. O ano passado tínhamos
1.200.000 trabalhadores no corte da cana, este ano esse
número não chega a 450 mil. Onde é que estão os direitos
trabalhistas, a carteira assinada com dignidade, para poder-
se chegar em casa depois de um mês de trabalho e ter
dinheiro para comprar arroz, feijão, roupa para a família?
Isso é impossível, pois os salários são aviltantes. Temos de
compreender a lógica desse povo que vai para a ocupação
sabendo que está cortando a cerca e passando por cima da
lei. De que lado está a lei? Como ela é interpretada? E por
isso que o problema da legitimidade da sobrevivência, da
luta pela dignidade e pela cidadania se misturam com o
processo de ocuação.
Hoje, temos 123 ocupações, sem contar com os companheiros
do MST, que lutam nistoricamente pela sobrevivência. No
Pará, mais especificamente em Eldorado dos Carajás, na
semana passada, tivemos mais três companheiros assassinados.
E uma loucura. -
Por outro lado, o orçamento do INCRA do Estado do Pará o
ano passado era de R$60.000.000.00; hoje, é de
R$5.000.000,00. Até agora, o INCRA não descontingenciou, não
tem dinheiro, apesar de o Ministro Raul Jungmann ser uma
pessoa em quem acreditamos, que tem agido com transparência,
além de ser um grande negociador. Mas, depois da saída do
Serra, o Kandir não está liberando nenhum tostão. Ai é q ue o
problema se agrava. Como poderemos resolvê-lo? Ou a
sociedade levanta a opinião pública, para continuar dando
esse calor, ou teremos um retrocesso. E retrocesso não é
útil para ninguém. Precisamos avançar no processo de
democratização co Pais. Acredito que este seminário vai
ajudar nesse processo. Muito obrigado.

Palavras do Padre Virgílio Leite Uchoa
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Em primeiro lugar, gostaria de saudar a todos vocês, homens
e mulheres, aqui presentes, que trazem um pouco das lutas em
todos os campos; à Presidência desta Casa, pelo convite; ao
Assessor Especial do Governador do Estado e aos demais
companheiros debatedores. Vou abordar o tema da Política
Nacional de Reforma Agrária, que, como foi colocado aqui, é
claro sob o ponto de vista da Igreja. Ao falar em nome da
Igreja Católica, gostaria de lembrar que as Igrejas Cristãs,
Evangélicas, também estão associadas a essa grande
preocupação do País, inclusive, realizaram na semana passada
um seminário em Brasília sobre esse assunto. Então, em
sintonia com eles, gostaria de falar sobre as reflexões que
preocupam a Igreja com relação a esse tema tão importante e
significativo para a vida do Pais. (- Lê:)
"Conosco, sem nós ou contra nós se fará a reforma rural."

Quem tem olhos para ver, veja! E ouça quem tem ouvidos para
ouvir.
Esse clamor audacioso é um grito de alerta, em face da dura
realidade. Ele introduz-nos no tema de hoje. Curiosamente
foi dito em terras mineiras, há 46 anos, pelo então bispo de
Campanha, Dom Inocêncio Engelke. Sua Carta Pastoral ecoa,
ainda hoje, como sinal profético. A carta, redigida em
10/9/50, por ocasião do término da Primeira Semana Ruralista
em sua diocese, aparece como um marco de referência das
preocupações e do compromisso da Igreja com a questão rural
no Brasil.
Muitas e diversificadas têm sido as manifestações de lá
para cá.
As circunstâncias mudaram, mas ainda hoje as questões, ali

abordadas, continuam desafiadoras.
A preocupação da Igreja Católica a respeito do uso e da
posse da terra tem raizes numa longa tradição de presença da
Igreja no social. Sempre fez parte da sua mensagem de vida,
de solidariedade e de paz, o sincero desejo de ajuoar a
instaurar uma sociedade mais justa e fraterna.
A Igreja acompanha, desde muito tempo os passos e impasses
das decisões ou indecisões políticas para concretizar uma
reforma agrária justa no nosso Pais." Assim reza, numa das
suas principais passagens, o documento da Presidência da
CNBB, entregue ao Presidente da República em 25/10/95.
No pensamento da Igreja, de longa tradição, é clara a sua
posição em favor da função social da propriedade. João Paulo
II inúmeras vezes afirmou insistentemente que "Sobre a
propriedade privada pesa uma hipoteca social." E ainda, em
outra ocasião: "A reforma agrária no Brasil não pode
fracassar porque é questão de paz, justiça social e garantia
da democracia."
Em virtude da corresponsabilidade pela construção de uma
sociedade mais justa e fraterna, onde decisões tão
importantes não podem levar ao fracasso reformas inadiáveis
no campo rural, particularmente alguns pontos são
fundamentais para a Igreja.
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Passo a recordá-los, em consonância com o referido
documento que foi entregue ao Presidente da República em
25/10/95.
1 - E urgente o combate à violência no campo.
Segundo informações da Comissão Pastoral da Terra, ela é
uma espiral em ascendência. A impunidade, ainda, de casos
exemplares como Corumbiara e Eldorado do Carajás, reforça e
aumenta os conflitos-
Preocupa-nos o processo de militarização da questão
agrária, quer pela postura política de não negociar sob
pressão, quer pelas liminares de despejo ou sentenças de
condenação de lideranças. Se a causa é justa, a dos sem-
terras, e a Igreja pensa que sim, é sob esse ângulo que deve
ser tratada.
E prioritário fazer justiça para com os excluídos e não
apenas reforçar o direito dos incluídos. E claro que,
exacerbando o confronto, a parte mais fraca, mesmo reagindo,
o que não é o ideal, sofrerá as piores conseqüências. E
pior, ainda, fecha-se o circulo vicioso da violência.
O caminho não é apenas uma mudança de tática. Necessita-se

de uma nova estratégia política de compromisso.
Cabe ao Estado demonstrar, propor e comprometer-se
efetivamente com uma ação política em favor dos excluídos e
em consonância com o que lhes é justo. E isso requer uma
nova ordem jurídica e social que mude o quadro do confronto.
Sem isso não haverá efetiva reforma agrária.
Uma tal postura, básica em qualquer negociação, jamais
poderia começar por exigir dos mais fracos e excluídos que
abdiquem da única e fundamental postura que ainda lhes resta
para fazer valer o que lhes é justo socialmente: pressionar
e resistir. Enquanto lhes for facultada esta posição, estará
também garantido o mínimo de racionalidade nas negociações.
Desarmá-los deste direito é quase dar-lhes o direito de
reagir, também com violência. O que será lamentável,
irracional e suicida.
2 - Promover efetivamente o assentamento dos trabalhadores
rurais. preferencialmente em suas regiões de origem,
priorizando solução para os acampados.
Trata-se, assim, de aumentar a geração de emprego no campo.
E outra observação contida no referido documento. E um tema
que ainda pode ser muito ampliado. Abrem-se nesta direção
inúmeras possibilidades de iniciativas, particularmente em
parceria com entidades civis.
Caso os recursos disponíveis sejam bem administrados, muito
se pode fazer para garantir a efetiva política agrícola:
crédito agrícola, extensão rural. capacitação. Enfim, tudo
aquilo que garanta o mínimo de infra-estrutura social e
econômica para produção agrícola. Assentar na terra.
prioritariamente, os que já ocuparam algum espaço, requer
também criar condições de produção como forma de lhes
ampliar a justiça social.
E claro que esta mesma justiça requer garantia de autonomia

e autogestão das iniciativas das condições oferecidas. O
processo de assentamento e geração de empregos é, nesse
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sentido, essencialmente educativo. Visa superar toda e
qualquer forma de dependência.
Contudo, a demora em efetivar a justa política agrária e o
excesso de burocracia podem frustrar as expectativas humanas
de quem já está em situação precária.
3 - Relacionar a Reforma Agrária com a Reforma Hídrica.
A questão faz sentido, particularmente nas regiões mais
áridas do Pais. O mesmo vale para o Estado de Minas Gerais
nas suas regiões mais secas. Um racional projeto de
irrigação é complemento necessário para criar aquelas
condições de eficiente política agrária, em situações
especificas, particularmente onde ocorrem os problemas da
seca.
No Nordeste brasileiro já existem iniciativas positivas,
nesse sentido. O documento refere-se particularmente ao
Plano Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande
do Norte, sancionado em janeiro de 1992. O plano foi
associado a uma campanha intitulada Como conviver com a
seca. A Igreja, naquele Estado, através de três dioceses,
cede espaços, mobiliza a população para tornar o Plano
conhecido. E, ainda, medeia os debates onde as situações são
mais angustiantes.
4 - Restaurar a agricultura familiar. Ela necessita de ser
valorizada, modernizada naquilo que tem de próprio. E das
mais antigas e tradicionais do País. Existem, ao lado dos
sem-terra, milhões de estabelecimentos familiares em
processo de pauperização. Sem uma política especifica, podem
deixar de existir. Não se pode pensar na produção de
subsistência apenas em termos macroeconômicos. Uma política
que combata a pauperização da família agricola, certamente,
será inovadora e colocará em destaque outro aspecto de
realização da justiça social.
A sadia economia de mercado supõe recuperar um dos maiores
patrimônios de que dispõe a Nação: entre os excluídos, estão
as famílias agrícolas pauperizadas. Estas, certamente, não
passam pelo crivo de estatísticas de planejadores e
economistas.
E impossível definirem-se políticas agrícolas justas se

elas se restringirem, exclusivamente, a saber e quantificar
quanto se gasta ou não, quanto se lucra ou não. O valor e a
importância do empobrecido exige que se leve em conta a sua
qualidade de vida e subsistência, o que não tem preço. A
economia sadia e socialmente justa requer posições éticas
definidas em função do valor da vida humana.
5 - O Pais é imenso e diversificado. A União, os Estados e

os municípios não podem, sozinhos, arcar com essa imensa
responsabi idade.
E o caso de se perguntar: e o papel da sociedade

organizada? Urge reconhecer o papel legitimo dos movimentos
sociais organizados. "Para o sucesso da reforma agrária, é
fundamental a instituição e o fortalecimento de mecanismos
efetivos de controle e gestão sociais", afirma o mencionado
documento. Urge fortalecer a mobilização da sociedade Civil

organizada, e não, enfraquecê-la diante de tamanho desafio.
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Concluindo: o desafio está, a cada momento, diante de nós.
Aquele clamor inicial do Bispo Dom Inocéncio Engelke, feito
ouvir em terras mineiras, continua atual e dramático:
Conosco, sem nós ou contra nós se fará a reforma rural
Quem tem olhos para ver, veja! E ouça quem tem Ouvidos para

ouvir".
E de esperar que ações eficazes e corajosas não nos peguem

de surpresa e procurem antecipar-se aos fatos e à realidade,
cada vez mais desafiadora.

Palavras do Sr. Ênio Bohnenberger
Em primeiro lugar, quero saudar as pessoas presentes; o

seminário é importante, por tratar de um tema polêmico e que
ninguém nunca teve coragem de enfrentar, que é a politica
nacional da reforma agrária. E importante porque nos
possibilita enxergar, sob diversos ângulos, a realidade
brasileira. Com certeza, quem olha o mundo do 25g ou do 50g
andar vai enxergá-lo diferentemente de quem está debaixo de
um barraco, vivendo de uma agricultura sofrida, trabalhando
como escravo. Então, vou expor como o Movimento dos Sem-
Terra enxerga a realidade do campo. Em segundo lugar,
exporei nossas propostas de reforma agrária para o campo
brasileiro.
O primeiro problema é como o Movimento dos Sem-Terra
enxerga a realidade do campo; em segundo lugar, as propostas
que temos de reforma agrária para o campo brasileiro.
Primeiro, o problema agrário existe; no entanto, somente
para uma classe: a dos trabalhadores, ou seja, os pequenos e
médios proprietários, os sem-terra, os assalariados, os que
estão no Nordeste, morrendo de sede e de fome. Para esse
pessoal existe problema agrário. Para fazendeiros nunca
houve problema agrário. O Avelino, aliás, colocava que a
produção familiar é que fornece os alimentos do Pais e pega
apenas 20% dos créditos em nível nacional, enquanto que as
grandes propriedades pegam 80% do crédito e não produzem o
necessário.
Segundo dado: a concentração de terra no Brasil. Um por

cento da população tem 46% da terra em suas mãos, e não tem
só a terra, tem também máquinas, implementos, silos,
armazéns e ins&jmos. E uma concentração da terra e dos meios
de produção.
Terceiro dado: a utilização da terra. Temos no Brasil,
titulados, mais ou menos 400.000.000ha de terras como terras
privadas. Desses 400 milhões, apenas 60.000.000ha são usados
para lavouras, pois 340.000.000ha de terras privadas estão
ou como reservas de valor ou sendo usadas para criar uma
cabeça de gado a cada 5ha.
Esses 60.000.000ha de terras não produzem o suficiente para

atender às necessidades da população. Temos 32 milhões de
indigentes que não conseguem comer mais que uma vez por dia.
Essa produção não atende às necessidades da população
brasileira. Nós produzimos uma média de 70.000.000t de grãos
nos três últimos anos. E muito pouco. A produtividade de
alguns países cia Europa é quatro vezes maior por hectare do
que a nossa. Então, além de produzirmos apenas 60.000.000ha,
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a nossa produção é atrasada e com falta de rendimento e
produtividade.
Quarto dado: as condições de trabalho. E uma verdadeira
afronta á dignidade humana o trabalho no campo brasileiro.
Temos em torno de 70% - segundo os dados pesquisados - dos
assalariados no campo que não possuem sequer carteira
assinada. Além das empresas modernas, temos ainda no Brasil,
aqui em Minas Gerais, o trabalho escravo. E 60% de
assalariados que não conseguem trabalho durante todo o ano,
ou seja, de cada 100 trabalhadores, apenas 40 conseguem
trabalho durante todo o ano. Eles têm que ir para outros
lugares se não quiserem morrer de fome. Esta estrutura
fundiária, de 340.000.000ha de terra privada, não conseguiu
nem dar emprego para o homem do campo. E isso em 500 anos de
história.
Quando se fala em Política Nacional de Reforma Agrária, nós
dizemos o seguinte: ela não existe, a não ser que algum
iluminado nesse seminário consiga juntar e ter uma política
estadual, ou, então, o Presidente resolva dizer: olhem,
temos esta política de reforma agrária. Por quê? Porque o
órgão responsável pela política agrária, o INCRA, está
totalmente sucateado, sem funcionários, sem recursos e sem 
vontade política da maioria dos superintendentes. Os que sao
esforçados não têm condições de trabalhar. Não existem
recursos. Eles não foram liberados, e já estamos em
setembro. Não dá para falar sério em política de reforma
agrária desse jeito. Foram gastos até agora 10% do orçamento
destinados á reforma agrária.
O Judiciário é contra. Neste ano, de maio para cá, o

Governo Federal decretou que 134 áreas fossem destinadas a
desapropriação e não se imitiu a posse de nenhuma. Portanto,
quando o Presidente Fernando Henrique fala que está
cumprindo o plano, está mentindo, porque decreto não é
imissão de posse. Além dessa concentração da terra e dos
meios de produção, dessa realidade do campo, o Governo
Fernando Henrique conseguiu acabar com a agricultura que
ainda havia. Essa é a política do Governo.
O q ue defendemos como reforma agrária? Aqui surgem as
nossas divergências, talvez profundas, e as visões
diferentes de fazer reforma agrária. Primeiro, não adianta
querer falar em reforma agrária no Brasil sem modificar a
estrutura da propriedade da terra. Se se quiser fazer
reforma agrária, não há outro jeito. Quem tem terra, deverá
ceder para quem não tem. Isso é reforma agrária. Se for
diferente, não é reforma agrária. Reforma agrária é
distribuir terras. Esse é o primeiro passo. Segundo, a
propriedade da terra no Brasil, inclusive dos assentados em
nossos lotes, tem que estar subordinada à justiça social, ás
necessidades básicas e aos objetivos da sociedade. Não pode
uma fazenda ficar como reserva de valor. No Brasil, se
precisarmos de produzir 500 milhões de carros, temos a
tecnologia, temos a mão-de-obra, temos a matéria-prima, e
produzimos os automóveis de que precisamos. Se precisarmos
de roupas, produzimos, porque temos a tecnologia, temos a
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mão-de-obra e temos a matéria-prima. Podemos fazê-las.
Quanto à terra, ninguém consegue fazer. Então, a terra não
pode ficar concentrada, precisa estar subordinada à justiça
social e à questão das necessidades da população. Terceiro,
uma reforma agrária precisa estar vinculada,
necessariamente, à produção alimentar segura de um pais, por
uma questão de soberania. Não há outro jeito de aumentar a
produção, a não ser fazendo reforma agrária. Os fazendeiros,
os latifundiários tiveram 500 anos de história e provaram
que são incompetentes em produzir alimentos para a nação.
Portanto, a reforma agrária é necessária. O colega fala que
temos de ter paciência; quero dizer que a nossa terminou.
Esperamos 500 anos e agora as coisas têm que ser rápidas.
Temos que ter uma política ligada à produção familiar,
porque não há condição de obrigar todo mundo a trabalhar em
cooperativa. E necessário, ainda, incentivar a cooperação
agrícola. No caso, deve haver créditos e o seguro agrícola.
No Brasil, existe seguro para o carro, para a casa, mas
seguro para a produção agrícola, que é de alto risco, não
existe.
Quarto: criar a agroindústria e levar a industrialização
para o interior do País, ou seja, criar agroindústrias nos
assentamentos e também nas pequenas cidades do interior,
descentralizando. Porque ai está a 'chance' de a pessoa que
está no pequeno município não sair e vir para a grande
favela. Temos de ter um programa especial de desenvolvimento
para o Nordeste, para o semi-árido. Temos de desconcentrar a
água e a terra. Precisamos ainda de ter uma política
especial de recuperação, no âmbito da educação. Enfim,
erradicar o analfabetismo.
As tecnologias devem ser adequadas à realidade, com a
preservação dos recursos naturais. Precisamos criar um novo
modelo tecnológico. O modelo que está ai é predador e está
acabando com as nossas florestas e com os rios. Há
necessidade de um novo modelo de tecnologia de
desenvolvimento. Por último, precisamos de criar um programa
de desenvolvimento rural para melhorar as condições de vida
no campo. Ou seja, educação, cultura e lazer, que é a
"chance" de os- trabalhadores continuarem no campo, não
migrarem para as cidades.
No nosso entendimento, a reforma agrária não é somente

desapropriação de terras, mas, sim, um conjunto de medidas.
Entretanto, sem a desapropriação de terras e sem a
distribuição da terra brasileira, não há política de reforma
agrária. As nossas visões são diferenciadas, porque tem
gente que quer fazer reforma agrária sem desconcentrar terra
e sem desconcentrar a renda. Queremos fazer a reforma
agrária com desconcentração da terra e com desconcentração
de renda, também.
Vejam bem a violência que os trabalhadores cometem quando
entram numa fazenda: pegam os arados, enxadas, foices e
começam a arar a terra que nunca foi mexida. Imaginem que
brutal violência! Não podemos nos dar ao luxo de deixar
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trabalhadores morrendo de fome, com essa riqueza que temos
no Brasil.
Reforma agrária na lei, sim. Só que há um problema. Os
latifundiários, no Congresso, fizeram todas as manobras para
que a reforma agrária não fosse possível de se fazer na lei.
Então, é falso quem defende a reforma agrária na lei, porque
mais de 160 parlamentares, no Senado, fazem o possível e o
impossível para que não se dê um mínimo de avanço na questão
da lei.
A pesquisa que a CNA fez é interessante. Acreditamos que
seja séria a feita pela FAO, órgão da ONU. em 93.
Para encerrar, gostaria de colocar como vejo o papel das

organizações sociais no processo da reforma agrária. Vamos
sentar com o Governo, podemos até participar de fórum, mas
temos uma tarefa prioritária: não queremos deixar nenhum
sem-terra morrer sem conhecer seus direitos. Antes de
morrer, ele vai ter que saber que tem direito a trabalho,
moradia, educação, saúde e bem-estar social . Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência, neste momento, passa á
fase da reunião destinada aos debates com o Plenário. Todos
os participantes poderão formular perguntas aos debatedores.
As questões poderão ser formuladas por escrito, mediante
inscrição prévia.

Debates
O Sr. Presidente - Temos algumas perguntas. A primeira é
formulada ao Sr. Antônio Ernesto, feita por Edvaldo Oliveira
da Silva. de Campo Florido, do assentamento Nova Santo
Inácio: 'Se o senhor não acredita que no Brasil existem
estatisticas, como acredita na pesquisa da FAO quanto à
renda nos assentamentos?"
O Sr. Antônio Ernesto de Salvo - Estatística é censo, conta

as coisas e vê as proporções. Pesquisa é aleatõria, é pura
amostragem. Acredito muito nas pesquisas, principalmente
nessas da FAO. A última trata da propriedade familiar. A FAO
inova, cria uma propriedade familiar de até 500 ha nas
regiões Sul e Sudeste e de até 1.000ha no resto do Brasil, e
permite 4 empregos durante os 12 meses do ano. Acredito
nessa pesquisa e na da Vox Populi, que acabou de ser feita,
sobre a situação dos assentados. Se alguém quiser exemplares
dessa pesquisa, terei todo o prazer em fornecê-los, com o
aval e a seriedade que a Vox usa nas pesquisas que faz.
O Sr. Presidente - Pergunta ao Prof. João Baista dos Mares

Guia, da entidade da agregação geral do Conselho, feita por
Avelino Pereira: "Sobre os 300.000ha de terra, em Jaiba.
Eram do Estado e da União, que desviaram 200.000ha,
retiraram todos os pequenos homens do campo e, hoje, os
100.000ha ociosos e as famílias que foram despejadas estão
em estado de calamidade."
O Secretário João Batista dos Mares Guia - Em relação a
Jaiba. acho que deve ser destacada a importância do Projeto
Jaíba, que, desde a sua concepção até este momento, vem
passando por uma evolução muito significativa, sobretudo no
periodo mais recente. Pode-se dizer que, no período mais
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recentemente, o Projeto Jaiba começou a adquirir conotação
de reforma agrária. E muito importante, para usar a
expressão já posta, ter olhos para ver, sensibilidade para
observar sem prejulgamento." Se houve uma concepção
equivocada na origem - e, sem dúvida alguma, houve -, já
existe, até mesmo, um estudo técnico primoroso conduzido
pelo Dr. Mário Vilela, mostrando os equívocos da concepção
do Projeto Jaiba, mas mostrando, também, mesmo naquela
época, seu aspecto inovador do ponto de vista tecnológico.
Os alertas feitos pelos especialistas e, sobretudo, pelo
Banco Mundial e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
têm sido considerados, no periodO mais recente de revisão do
Projeto Jaiba, exatamente para que ele leve em conta a
situação do homem da região e se direcione para o
assentamento, sobretudo, do pequeno produtor, mais preparado
e capacitaco para incorporar tecnologia.
O Projeto Jaiba não elimina o problema fundiário na região,

mas é um dos caminhos possíveis para encontrar uma solução
para essa questão. Ai precisamos distinguir o que é
reivindicação propriamente Cita, correta, sincera,
comprovada empiricamente, de trabalhadores rurais que ali,
na situação, estão muito mais ligados ao Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, sob a liderança da FETAEMG. Isso, do
lado promissor, positivo. Tanto é que, recentemente, no
fórum de Montes Claros, participaram 34 Presidentes de
sindicatos de trabalhadores rurais, dois representantes da
FAEMG, afora outros representantes da sociedade civil. O
próprio Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais da
Jaiba apresentou uma reivindicação, que está sendo atendida
pelo INCRA regional, que já está fazendo os estudos Ce
vistoria em campo de três fazendas, duas delas
comprovacarnente improdutivas, para uma próxima e rápida
arrecadação, tendo em vista assentamentos de trabalhadores
sem terra que ainda estão em torno do perimetro irrigado da
.Ja i ba.
Agora, outra coisa é o lado perverso. São formados
movimentos que dizem representar trabalhadores rurais e que
já vêm sendo censurados publicamente, não por nós, Governo,
mas pelos próprios sindicatos oe trabalhadores rurais da
região e pela própria FETAEMG, por meio da sua direção na
região Norte. E o caso de um suposto Conselho de
Trabalhadores Rurais da Jaiba, dirigido por uma "liderança"
que se localiza em Janaúba e que vem anunciando, pela
imprensa, a iminência de realizar uma ocupação do cinturão
irrigado da Jaiba.
Ninguém melhor do que os próprios sindicatos de
trabalhadores rurais - e invoco aqui o testemunho dos que lá
estiveram presentes e da própria FETAEMG - pode testemunhar
quanto à representatividade ou não desse conselho e de
outros movimentos, e eles, de fato, não representam os
trabalhadores rurais.
O Projeto Jaiba está sendo reorientado num sentido
altamente construtivo. E. na mesma linha de reorientação do
Projeto Jaiba, já estamos em vias de iniciar a
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implementação, já com financiamento internacional
assegurado, com a contrapartida do Governo de Minas
garantida, do que é o chamado Projeto de Irrigação
Jequitinhonha-Pardo, em quatro pólos de irrigação, que terão
caráter exemplar e disseminador: Machado Mineiro, Almenara,
Âraçuai e Salinas.
Portanto, nesse momento posso responder: vale a pena

conhecer, sem preconceito, a revisão pela qual vem passando
o Projeto Jaiba, visitar a área e conversar com os
assentados, sobretudo aqueles proprietários de glebas de até
5ha, mas com tecnologia de irrigação, para se verificar a
viabilidade do empreendimento. A RURALMINAS vem ali
desempenhando um trabalho extremamente competente,
extremamente sério, e não pode, principalmente na gestão
atual e mesmo na gestão passada, do Governo anterior, ser
responsabilizada por desmandos de eventuais dirigentes
irresponsáveis, como ocorreu, infelizmente, no tempo de um
certo Sr. Moacir Lopes, que denunciamos nesta Assembléia
Legislativa numa CPI que, infelizmente, depois, na Justiça,
não teve as conseqüências que se esperavam.
Uma coisa foi uma gestão irresponsável outra coisa ê o que

vem-se fazendo nos últimos anos, por meio da RURALMINAS, com
rigoroso critério, com discernimento e com espirito
autocrítico: uma revisão da concepção original. O Projeto
Jaba merece ser conhecido, e hoje temos a ousadia de dizer
que ele pode ser considerado, sim, na sua versão mais
recente, um projeto que tudo tem a ver com a questão da
reforma agrária.
Quanto à questão de se ter espoliado e retirado
trabalhadores da terra, invoco o testemunho dos verdadeiros
lideres dos trabalhadores rurais da região: Eles conhecem a
situação e recentemente - repito e insisto - denunciaram á
imprensa, no Norte de Minas Gerais, durante o nosso Fórum
realizado na sede da Associação Microrregional da Região da
SUDENE, a falsa representatividade desses outros movimentos,
falando em ocupação do cinturão irrigado, não se sabe até o
presente momento com que propósito, mas, seguramente, não é
o propósito de reforma agrária.
O Sr. Presidente - Fundação Rural Mineira - RURALMINAS -,
por meio do Sr. Murilo Curvelo de Matos, que pergunta ao Sr.
João Batista dos Mares Guia: "Ao se faia"' em investimento,
infra-estrutura, financiamentos e apoio educacional, na área
da saúde necessitamos de recursos financeiros, hoje,
aparentemente, escassos no Governo. Como resolver a questão
dessas verbas a curto prazo?
O Sr. João Batista dos Mares Guia - Vou ser muito breve. A
curto prazo, os registros e as criticas já feitas esperam
resposta do Governo Federal. O descontingenciamento da MP da
Reforma Agrária e a liberação imediata de pelo menos uns
R$800.000.000,00. tal como anunciado pela imprensa. A
metade, R$400.000.000,00, cara o PVA e a outra parte
dividida entre indenizações de terra nua, indenizações de
benfeitorias, estas em espécie, investimento e o crédito do
PROCER. Esperamos que o Governo Federal seja coerente nesse
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sentido e libere imediatamente esses recursos. Entretanto,
isso é completamente insuficiente para dar conta da demanda
atual, instalada somente em termos de acampamentos, dentro
ou fora de terras pretendidas. E ai que entra, também, o
concurso dos Governos Estaduais, que devem assumir,
responsavelmente, a sua cota-parte nesse processo.
Conversamos, recentemente, com o Governador, com o
Secretário do Planejamento, com o Coordenador dos projetos
de financiamento internacional, e, no caso de Minas, já
asseguramos, pela primeira vez, além do orçamento da
RURALMINAS, a introdução no orçamento do Estado de Minas
Gerais, para o próximo ano, de recursos para investimento em
assentamentos, para arrecadação de terras. Isso é de
competência da União, mas já alocaremos, do orçamento,
recursos para investimento em assentamentos. São
insuficientes, sem dúvida nenhuma, mas, ao mesmo tempo, não
estamos inertes. E por isso que faço um apelo á liderança do
MST, na pessoa do Ênio. com quem recentemente debati na
Universidade Católica. Ouvi dele uma refutação dura, sincera
contra essa idéia de estadualizar o ITR e transformá-lo em
contribuição social. A critica a essa proposta pode até ser
procedente, mas até o presente momento não ouvi, do líder do
MST, qual a alternativa. Uma liderança tão importante como a
sua tem a obrigação de mostrar quais são as alternativas de
financiamento, senão o Movimento começa a se descaracterizar
e perder a seriedade. E preciso, ao criticar algo, dizer,
concretamente, de onde virão os recursos para fazer a
reforma agrária. Posso ter apresentado uma idéia equivocada,
mas foi uma idéia concreta, e assumo, em nome do Governador,
a responsabilidade política por sua implementação. Vamos
precisar de parceria. Consultamos especialistas em política
agrícola, inclusive o Dr. Paulinelli, que se entusiasmou com
a idéia da estadualização, mas preveniu-me: nesse momento.
na Câmara Federal, está preponderando a idéia da
municipalização. E eu entendo, embora não seja especialista
na área, que a municipalização do ITR é popuiisrno desvairado
de quem não quer fazer reforma agrária. Se o Prefeito for
populista, não vai fazer cadastro algum ou executar cadastro
algum, vai isentar. Se for populista, numa linha, digamos,
mais popularesca, vai querer tributar pesadamente do pequeno
ao grande produtor, e inviabilizar qualquer investimento.
Populismo por populismo, dá na mesma: são todos dois
atrasados ou retrógrados. Temos o dever de nos manifestar a
esse respeito, fazer uma aliança não política, mas uma
aliança em proveito da reforma agrária, e começar a
conversar com os Deputados Federais, pedir ajuda da CNA. da
CONTAG, do MST, de outros governadores, e nos mobilizar, com
vistas a criar uma alternativa concreta sem prejuizo das
responsabilidades atuais e futuras do Governo Federal, com a
arrecacação ou crédito para investimento, porque ele pode
tomar emprestado no Banco Mundial, por exemplo, e nós
agirmos nessa direção.
Um último registro: impressionou-me muito. Dr. Ernesto de

Salvo e Ênio Eonnenberger, que os dois lideres se unam numa
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critica - permitam-me -, a meu ver, insensata: "Ah, o
Governo tem dinheiro para os bancos" E preciso cuidado com
esse tipo de afirmativa. O dinheiro do PROER não é do
Tesouro, é dos depositantes, recolhido pelo Banco Central
através do compulsório bancário. O dinheiro que é pago não é
pago a banqueiro. Não estou aqui fazendo a defesa porque sou
do PSDB, já critiquei aqui, antes de qualquer outro, o
próprio Governo Federal na questão da reforma agrária por
suas indefinições, para dizer pouco. Se, depois de pagos os
correntistas, caracterizada a falência bancária, os
banqueiros não pagam, é problema da justiça, mas,
infelizmente, o Banco Central entra a tempo e a hora com
todos os processos, contendo denúncias, via Procuradoria-
Geral da República, contra os banqueiros falidos, farsantes
e fraudulentos. E, infelizmente, há uma protelação
processual nos escaninhos da Justiça. Essa é uma outra
questão. Não é prudente ouvir, dentro de tantas
possibilidades de críticas imputadas ao Governo Federal, uma
que está virando, inclusive, tema preferencial nessas
eleições. E muita infelicidade falar disso, como se o PROER
fosse uma doação do Tesouro Nacional, como se todos nós
estivéssemos sendo espoliados pela irresponsabilidade
governativa. Se o Governo Federal merece criticas, existem
muitas possibilidades de fazê-las com prudência e baseadas
em fatos, mas não em suposições que ganham fóruns
ideológicos. E muito interessante que a CNA, de posição
tradicionalmente mais centrista, e os sem-terra, com uma
posição mais radicalizada em alguns momentos, se encontram
aqui nesta Mesa das Minas Gerais.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita aos debatedores
que sejam mais sucintos nas suas resoostas.
Entidade do Poder Judiciário, na pessoa de Welington

Militão dos Santos, faz a seguinte pergunta ao Sr. Avelino
Ganzer: "Depreende-se da conferência de V. Sa. que a
reforma agrária poderia ser feita de fato, justificando as
invasões de terra. Como ficaria a observância da lei dentro
do estado de direito? Não seria mais razoável que se
aguardasse a iniciativa do INCRA, para se promover de fato e
de direito a reforma agrária?"
O Sr. Avelino Ganzer - Concordo. Se houvesse um Estado que
planejasse, que conseguisse dar credibilidade a todas as
partes, certamente, ninguém, em sã consciência, ou por uma
briga ideológica, iria enfrentar essa situação. O sem-terra
não vai porque gosta, ele vai porque tem uma necessidade.
Ele vai oorque lhe falta a credibilidade nas instituições. E
muito importante somar esforços nesse processo de
descentralização, desde que isso não signifique a fuga de
compromisso do Governo Federal. Quando não se quer fazer,
descentraliza-se para não fazer. A responsabilidade é jogada
fora. Para que se busque a ordem geral, é preciso haver
credibilidade, políticas claras. Nós, do movimento sindical,
estamos dispostos a avaliar onde erramos. Temos que ter
humildade para fazer isso. Apesar de o Raul Jungmann já
apresentar uma certa proposta, a ação prática do dia-a-dia
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não nos oferece tranqüilidade. A defesa da legitimidade de
uma ocupação, do ponto de vista dos expropriados, dos
marginalizados, já foi compreendida pela sociedade, mas
precisamos avançar ainda mais nisso.
O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Elcio Cruz de Almeida,
dirigida ao Sr. João Batista dos Mares Guia: As questões do
agro têm sido decididas sob a ótica do Código Civil de 1916,
enquanto a Lei flQ 4.504. de 1974, do Estatuto da Terra,
prevê e normatiza em grande parte melhor do que o Código
Civil. Em razão desses conflitos de legislação, têm sido
estendidos esses mesmos conflitos, gerando tensões sociais.
Não seria o momento de criarmos tribunais agrários para
cuidar especificamente do agro?
O Sr. João Batista dos Mares Guia - Francamente, não me
sinto em condições técnicas de responder a essa pergunta. E
uma matéria nova. Desconheço esse estudo de legislação e
muito menos essa tese de tribunais agrários. Apenas
arriscaria como intuição, não como reflexão. Acredito que
não precisamos complicar criando novas instituições. Os
Estados não precisam criar secretarias de reforma agrária,
nem é preciso criar um aparato estatal. Eu diria até que
quanto menos, melhor. Agora, ê muito mais uma questão de
construir consensos. definir uma pauta de ações
preferenciais e fundamentais e começar a trabalhar
concretamente nessa direção. Criar tribunais agrários seria
muito mais complicado e muito mais prejudicial para fazer
avançar. Mas como é uma idéia nova e eu não sou especialista
nessa área e muito menos ainda em direito agrário, não tenho
competência para responder a essa pergunta.
O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Rodrigo Noronha, da
Federação dos Estudantes de Agronomia do Brasil, dirigida ao
Sr. Ernesto de Salvo: Temos preocupações quanto ás
sugestões Ce formação profissional e à própria terceirização
e por trás disso, a exploração co trabalho infantil). Mas,

no sentido de valorizar o conhecimento do homem do Campo, o
homem da enxada, da foice, cia tração anima, sabemos da
dependência que o abandono dessas ferramentas podem trazer
aos próprios. Peço-lhe, então, que faça uma reflexão sobre
esse as pecto. formaremos os filhos desses como formamos
nossos difusores de tecnologia?
O Sr. Antônio Ernesto de Salvo - E uma abstração, não é uma
pergunta. E as abstrações estão no terreno do intelectual
Cada um tem as suas idéias. Só gostaria de aproveitar a
chance da palavra para reclamar da divisão do tempo. Estou
precisando de uma reforma de tempo agrário. A fala aqui está
muito desigual. Com todo o meu respeito, Presidente,
gostaria que isso fosse registrado.
Em segundo lugar, gostaria cie lembrar ao Dr. Mares Guia que

não colocuei má-fé no PROER, apenas citei uma utilização de
recursos, que estão no Banco Central, cie depositantes. São
recursos, conseqüentemente, sob administração do poder
público, que resolveu, correta ou incorretamente - não Sou
ca paz de avaliar -, utilizá-los para socorrer os bancos. Não
creio Que por razão dos bancos, mas dos deoositantes dos



bancos. Só estranhamos que não haja também uma boa vontade
para assentar os 40 mil acampados do Brasil. Acho que isso
não custaria tão caro assim e acabaria com uma chaga social.
Mas é uma decisão política. Tenho, também, muita
tranqüilidade, por isso reflito e repito as palavras do
Ministro Jungmann, que luta desesperadamente por recursos
nesse mesmo Governo. E fazendo parte do Governo, acho que
não comprometo o Presidente da República quando me associo a
um de seus ministros que pede recurso.
O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Jorge Augusto, do

Sindicato dos Trabalhadores Rurais Buritis, dirigida ao Sr.
Ernesto de Salvo: "E noticiado na imprensa nacional sobre a
disposição dos fazendeiros de defender a propriedade
utilizando armas. O senhor seria capaz de utilizar deste
método caso a sua fazenda fosse ocupada?"
O Sr. Antônio Ernesto de Salvo - Essa é uma pergunta que a
gente não faz para mineiro. Mesmo que ele diga que não faz,
às vezes faz. Ou se ele disser que não faz, faz. Não
procede. O que é preciso ficar claro é que essa suposta
alegação minha, que não é verdadeira, saiu no contexto do
Projeto de Lei ng 490, que hoje tem o número 39 no Senado
Federal, que torna a reintegração da posse. Só para os
senhores terem uma idéia, manda citar as partes. Se forem
400 pessoas, elas terão de ser citadas, bem como suas
esposas e companheiras.
Na prática - não sou advogado, falo por ouvir - isso
equivale a não reintegrar na posse. Mas o autor desse
projeto, que é o Deputado Domingos Dutra, do PT do Maranhão,
esqueceu-se de modificar o art. 502 do Código Civil, que
prevê que a pessoa turbada ou esbulhada na posse pode nela
manter-se com o uso da força. Então, parece-me de uma
insensatez absolutamente clara onde há dois caminhos: um, o
de se apelar a um Juiz paa se reintegrar na posse, e outro,
o de se defender pela violência, criar um projeto de lei que
impeça a ação jurídica, só deixando duas opções ao invadido,
esbulhado ou turbado: defender-se ou fugir.
Tenho a impressão, e aí respondo à pergunta, de que não é

muito do temperamento nosso fugir.
O Sr. Presidente - Associação de Cooperação Agrícola de

Santa Rosa, Itaipé, na pessoa do Sr. João Maria Orneles de
Souza, Juruna, para o Sr. Enio Bohnenberger: "E possível
fazer reforma agrária sem ocupações de terra?"
O Sr. Enio Bohnenberger - Até hoje, não achamos nenhum
mecanismo diferente. Se alguém no seminário descobrir um
outro, avise ao MST por favor, para conhecimento das
famílias assentadas por vontade dos governos ou por vontade
dos fazendeiros, pois ainda não descobrimos outro caminho. A
ocupação é o que está dando certo até hoje.
Aproveitando o microfone, queria dizer para o Mares Guia

que não somos contra a descentralização do ITR. Somos contra
a descentralização da responsabilidade do Governo Federal em
relação à política de reforma agrária nos municípios. Os
Prefeitos não conseguem cobrar nem o IPTU em suas cidades e
vão querer fazer a reforma agrária? Isso é uma piada.
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Com relação ás dividas dos ruralistas, dos fazendeiros,
queríamos que o Governo os tratasse como trata os pequenos
agricultores quando fazem uma dívida nos Bancos, ou seja,
São milhares e milhões de pequenos agricultores que tiveram
vacas de leite e terras tomadas, em troca da divida do
Banco. Com os ruralistas e os fazendeiros isso não acontece.
Com relação ao ITR, somos os primeiros a denunciar a
falcatrua de 99,3% dos grandes proprietários, aue estão
inadirnplentes. Não pagam o ITR, e a única medida cue o
Governo tomou foi demitir os dois funcionários do Ceará que
nos passaram os oados para que pudéssemos denunciar.
O Sr. Presidente - O Secretário João Batista dos Mares Guia
está com a palavra.
O Sr. .João Batista dos Mares Guia - Só quero estabelecer um

cont rad 1 tor 1 oz 1 nho.
Bem, não tenho a experiência que os debatedores têm nessa

questão agrária, mas, pelo pouco que venho aprendendo,
inclusive com o MST, com a CONTÂG, com a FETAEMG e com a
FÂEMG. em Minas Gerais, posso dizer Que, produzindo-se
consensos, com sinceridade, e manifestando-se em atos
concretos vontade política, é possível fazer a reforma
agrária sem nenhuma ocupação de terra.
Cito o exemplo do Fórum de Paracatu. De repente, pede a
palavra o Presidente do Sindicato Rural, representando,
portanto, os proprietários rurais e os empresários, para
dizer: Não entendo por que aqui se discute tanto a ocupação
de terra, se se poderia introduzir na legislação, ademais da
desapropriação ou da arrecadação administrativa via 433, a
Licitação de terras, porque em muitos casos, para cumprir os
cânones atuais da legislação e as planilhas de apropriação
de custo e preço, na desapropriação paga-se mais que o valor
de mercado, o que, havendo uma licitação, teria Sido evitado
ou poderia ser evitado.
O próprio Presidente do Sindicato Rural nominou 12 fazendas
Que estavam naquele momento á venda, e ele se colocava para
auxiliar na implementação de projetos localizados de reforma
agrária, fazendo a negociação com esses proprietários. .4
mesma situação encontrei em Arinos, em Buritis. e tenho
encontrado em todos os cantos de Minas Gerais; recentemente,
em Jequitinhonha e em Teófilo Otõni. Por que não
experimentamos? Não é prudente brigar com os fatos. Não
estou dizendo que isso ocorra em todos os lugares. Pode ser
Que amanhã eu depare com uma situação diferente desta. Mas,
isso é possível fazer, e por Que necessariamente tem que ser
ocupação 9 Não estou dizendo nem política nem biologicamente,
nada contra ou a favor. O meu papel é ajudar a resolver a
situação, tanto quanto 

p
ossível, fazendo negociação e

proauzindo consenso. E temos conseguido, por exemplo, o
apoio até da ABCZ, em Ubera pa, que teve uma atitude muito
prudente, muito sagaz e inteligente, favorável ao processo
de reforma agrária, claro, sem apoiar a ocupação. E possível
fazer isso. Vamos tentar. Não vejo nenhuma razão para tentar
experimentar esse outro caminho. Vamos aos entendimentos, ás
negociações e, em último caso, fazemos a desapropriação.



Poderia citar numerosos exemplos, o que seria cansativo e
apenas ilustraria o fato que fica. Qual é o fato que fica? E
possível arrecadar terra. Outro exemplo: o Presidente da
Sociedade Rural Mineira, que, quando, a meu pedido, foi
feita a desapropriação da fazenda Mocambo Firme - fui eu que
levei o processo a Brasília junto com Belchior -, deu
declarações duríssimas á imprensa. Chego ao fórum de Montes
Claros e deparo com ele. Jovem, tinha sido meu aluno, o que
facilitou um relacionamento mais fraternal entre nós.
Terminou ficando entusiasmado com o seminário e fez uma
recomendação a todos: vocês não deveriam, como fizeram na
Mocambo Firme, desapropriar terras que não estejam banhadas.
Vocês deveriam focalizar quais são as áreas banhadas para
viabilizar projetos de irrigação. E citou seis áreas, dentro
da região próxima à bacia do rio Verde. E isso o que tenho
encontrado em toda Minas Gerais. Não acho que Minas Gerais
seja diferente do resto do Brasil. E preciso ter paciência
para conversar, conversar e conversar, comer o mingau pela
beirada e resolver o problema. Não dá para pular Cireto no
meio do prato quente porque isso queima, mesmo.
O Sr. Presidente - Pergunta deJuarez, da FETAEMG, para o
Dr. Antônio Ernesto de Salvo: "E possível um projeto de
desenvolvimento que inclua os excluídos pelo processo da
revolução tecnológica, principalmente no campo? Se é
possível, como e o que fazer?'
O Sr. Antônio Ernesto de Salvo - Não acho que seja fácil,
pois demanda recursos e vontade por parte das autoridades
federais, estaduais e municipais, e não vejo isso acontecer.
O Brasil é um dos países que mais sacrifica sua agricultura.
Aqui se falou que a Europa, de um modo geral, tem quatro
vezes a nossa produtividade, e isso é real. Lá se gastam
US$350.000.000.000,00 por ano só em subsídios. Apenas para o
produtor de leite do Primeiro Mundo, são
US$52.000.000.000,00 por ano em subsídios. Parece-me ser
possível resolver a situação, devagar, adequando recursos e
metas. E. para ser bem concreto na resposta, uma vez que não
tenho autoridade para falar, pois estou em território
alheio, quero dizer que temos um instrumento excelente de
igação entre nós e os chamados excluidos, sejam com terra

ou sem terra, que é o SENAR, que trata de promoção social e
de formação profissional para a categoria do trabalhador
rural e do proprietário familiar. Sei que os cenários de
Minas e de outros lugares do Brasil têm um excelente
desempenho na área, e acho que, à medida que a sociedade
conhecê-lo melhor, pode ter ainda um papel preponderante
nesse assunto de melhoria das condições de
profissionalização do pequeno proprietário e do trabalhador
rural
O Sr. Presidente - Representando a fazenda Mocambo Firme,
em Montes Claros, José Luiz Gonçalves Silva pergunta ao Dr.
Antônio Ernesto de Salvo: 'Você diz que a maioria dos
assentamentos foi um fracasso. Quero saber se o Governo fez
financiamento para os assentados e lhes deu condições de
produzir".
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O Sr. Antônio Ernesto de Salvo - A palavra 'fracasso não
me parece seja bem colocada. O que a pesquisa que
patrocinamos e foi feita no Brasil inteiro demonstra é que
41% dos que receberam terra na Região Norte permaneceram
nela, e 59% venderam-na e saíram. Demonstra, também, que a
renda média é muito baixa e que a idade média dos projetos é
de oito anos. São projetos emancipados ou consolidados.
Na terminologia do INCRA, um projeto tem várias fases, sendo
a última a consolidação. Depois o poder público sai e o
projeto está emancipado. Então, só foram pesquisados os
projetos consolidados e emancipados. Sei qual é o orçamento
do INCRA deste ano e do ano passado, que é da ordem de
uS$1.800.000.000,00. E o Presidente Fernando Henrique
anuncia, nos seus planos de meta para o assunto reforma
agrária. R$7.215.000.000,00 até o fim do seu Governo. E
interessante porque esse número é para assentar 180 mil
pessoas, e o mesmo Governo anuncia 1.000.000.000 do PRONAVE,
que se destinam a 3 milhões de pequenos proprietários. Os
senhores são melhores juizes que eu nessas coisas e nessas
idéias.
O Sr. Presidente - Pergunta do Sr. Pedro Nogueira, da
Assembléia Legislativa, ao Sr. Avelino Ganzer, representante
da CONTAG. Foi mencionado por V. Sa. que a EMBRAPA erra
quando desenvolve tecnologia para soja e cana-de-açúcar.
Acontece que aproximadamente 80% da produção, tanto da soja
quanto da cana, são para abastecimento dos brasileiros.
Existe outra alternativa para abastecer com óleo ou açúcar?"
O Sr. Avelino Ganzer - Primeiramente, falei que foi no
contexto do atual modelo de desenvolvimento que se construiu
toda a assistência técnica que está em crise hoje, inclusive
a EMBRAPA. Mas há um debate também na sociedade. Acabamos de
firmar um convênio entre a EMBRAPA e a CONTAG, visando a
criação do Banco de Transferência de Tecnologia. Estamos
implementando cinco agências nesse convênio, aproveitando a
experiência de Minas. Achamos que a EMBRAPA é uma empresa
estratégica. A nosso ver, a assistência técnica não pode
ficar tentando dar sustentação a um modelo ultrapassado.
Temos que colocar essa visão do novo processo de
desenvolvimento..
Com relação ao álcool e ao açúcar, há um modelo de produção
de álcool. Existe, inclusive, um mineiro que já propôs uma
fórmula diferente de produção de álcool, descentralizando, e
produzindo nacionalmente. Também há um tipo de modelo que eu
não saberia defender, mas é um debate que tem que ser
desenvolvido e testado. Nesse sentido, falei da EMBRAPA como
uma empresa nacional extremamente eficiente.
Gostaria de aproveitar para colocar três questões que foram
levantadas. Uma delas é a das liminares. Foi aprovado um
projeto pela Comissão de Constituição e Justiça e foi ao
Senado, justamente para coibir a emissão de liminares. Uma
grande maioria dos juizes brasileiros concede liminares sem
conhecer a realidade social, cultural e política do
conflito. Ora, é preciso que se regulamente algo a fim de
que, no mínimo, alguém vá para a área para examinar as
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partes, e, ai sim, proceder à concessão de liminares. Essa é
a diferença daquilo que você falou, não é. Antônio?
A outra questão se refere à problemática da pesquisa.
Evidentemente, ternos divergência, uma vez que são questões
polêmicas. Por que neste momento? Porque nunca, nesses
últimos anos, o debate f oi tão intenso no Cong

r
esso com a

opinião pública particpando de maneira favorável. As
imprensa nacional e internacional colocaram o debate da
reforma agrária na ordem do dia, e, nesse momento.fez-se a
pesquisa para que a soc i edade deixe Sob a responsabilidade
do Congresso o procedimento para dificultar a aDrovação do
rito sumário. Não vou entrar no debate Dorque são
metodologias de cada pesquisa. Não se está quest i onando a
forma como foi feita a pesquisa, mas temos divergências
profundas, inclusive sobre os dados que foram divulgados.
O Sr. Presidente - Para o Sr. João Batista dos Mares Guia.
temos duas perguntas com a mesma essência. Uma de Maria
Aparecida Rossi Faria, e a outra formulada pelo Sindicato
dos Traõalnadores Rurais de Senador Modestino. Quais os Oito
assentamentos citados na lista enviada ao Governador pelo
Dr. Paulinelli que deram certo, como V. Exa. revelou?
O Sr. João Batista dos Mares Guia - Eu não saberia citar
nominalmente. Tenho o documento comigo. Amanhã vou
participar como conferencista em um dos painéis e trarei o
documento para divulgação.
O Sr. Presidente - Abílio Vinicius, da FEAB, pergunta ao
Sr. João Batista Mares Guia. A reforma agrária, no sistema
capitalista, não seria uma medida paliativa? Não precisamos
de uma reforma total do sistema?
O Sr. João Batista dos Mares Guia - Meu Deus, há alguma
coisa mais capitalista, de integração e até de
democratização do mercado, do que a reforma agrária? Basta
lembrar a Lei de Terras Americanas, do século XVIII, doadas
a todo colono que se dispusesse a sair do leste e penetrar
no oeste.
A famosa Reforma Napoleônica foi sobretudo reforma agrária
para os soldados que guerreavam com ele e foi fator de
consolidação das fronteiras do território nacional e do
Estado nacional francês.
Qual é o exemplo de reforma agrária socialista? Existe a
boa reforma agrária e a falsa reforma agrária. A peruana e a
mexicana foram falsas reformas agrárias. A reforma agrária,
embora tenha uni potencial redistributivo poderosissimo, urna
dimensão ce eqüidade e distribuição, nada tem oe socialista.
Consolida as instituições e aprofunda os valores
democráticos numa sociedade de mercaac. Se existe uma coisa
integradora, essa é a reforma agrária. Todos deveriam ter
esse desprendimento de apoiar a reforma agrária. A reforma
agrária è integradora, mas a médio e longo prazo não dará
certo. E por isso que não podemos subsumir a reforma agrária
á politica agricola, embora não se possa pensar em fazer
reforma agrária sem ela. Esse foi o clássico argumento neste
Pais. A politica agricola a longo prazo resolverá o problema
fundiário. E o que é o longo prazo? Uma sucessão de curtos
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prazos. Em cada curto prazo, uma geração de excluídos vão
sofrendo, sofrendo, e. Quem sabe, daqui a 100 anos estará
superado o problema agrário. Agora, a que preço humano?
Parece até raciocínio ce economista aue não se atém ã alma.
á dor, à Paixão e à felicidade humana. Só tem sentido fazer
• que fazemos se levarmos em conta, em primeirissimo lugar,
• ser humano. Do contrário, é coisa de doido.
O Sr. Presidente - O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Poté faz uma pergunta ao Dr. Antônio de Salvo: Logo a pós a
chacina de Carajás. a CNBB soltou uma nota dizendo Que: ou o
Governo faz a reforma agrária ou paga pela omissão. O que o
senhor fala sopre o assassinato de padres, advogados e
trabalhadores rurais, muitos deles em suas próprias casas?'.
O Sr. Antônio Ernesto de Salvo - A lei, doa a Quem doer, é
aplicada. As informações que tenho, obtidas através do
Ministério da Justiça, que fez uma investigação sobre a
violência no campo, principalmente na área do Bico do
Papagaio, debitam à ausência do Estado a responsabilidade
pela violência. E a fronteira nova, e o Estado não aparece.
A lei é feita com a própria mão, de um lado e de outro.
Cumpra-se a lei. Puna-se depois do julgamento correto.
Quanto a Carajás, não acho que seja um episódio relacionado
a reforma agrária. E a policia de um lado e gente fechando
uma rodovia do outro. E lamentável que isso tenha ocorrido.
Todo mundo sabe sobre o nome Carajás: é o Eldorado Carajás.
E Buriticucu, alguém sabe o que significa? Buriticucu é a
chacina de três funcionários de uma empresa que foram
queimados e assassinados. O Ministro Jungmann chegou ao
local pouco tempo depois e viu os autores do crime fugindo
de automóvel e quase batendo na estrada. Estão livres.
Justiça para todos.
O Sr. Presidente - A última pergunta é do funcionário Pedro
Nogueira, da Assembléia, e é dirigida ao MST. As perguntas
que chegarem posteriormente serão respondidas depois. A
pergunta : 'Você chamou os produtores rurais de
incompetentes. Acontece que você só defendeu a reforma
agraria na distribuição de terra. NO resto de sua fala, você
só defendeu a política agrícola. que é a responsável pela
incompetência dos produtores rurais. Afinal, o que o senhor
entende por política agrária e por politica agrícola?".
O Sr. Enio Bohnenberger - Disse que o Estado brasileiro e
os fazendeiros são incompetentes. Quando falo em Estado
brasileiro, não falo simplesmente do Presidente, mas do
conjunto do Estado, Poder Executivo, Poder Legislativo,
Poder Judiciário e Forças Armadas. Os únicos que têm a
coragem de enfrentar fazendeiros no Pais são os sem-terras.
com as nossas ferramentas. Ninguém tem coragem de enfrentar.
O Juiz e o Prefeito, no município, não têm coragem de
enfrentar. O fazendeiro manda e desmanda, tendo todo o
poder. Até hoje o fazendeiro é o poder nacional. Quem é o
Presidente do Senado Federal? E o Sarney, um latifundiário.
Quem é o Presidente da Câmara Federal? E o filho do Antônio
Carlos Magalhães. fazendeiro e dono de metade da Bahia. Veja
bem, 0 latifúndio está no poder e está mandando. Então, é a



incompetência do Estado e do latifúndio de resolver os
problemas. E o trabalho escravo e o trabalho assalariado,
que são mal remunerados, não acontecem na pequena
propriedade. Esse atraso acontece nas propriedades
modernizadas. No futuro, os sem-terras podem ser culpados
por todos os problemas do Pais. Do meu ponto de vista, a
incompetência é dos fazendeiros e do Estado.
Quanto à questão da política agrícola e da política
agrária, o que é a questão agrária? E o complexo da
estrutura fundiária do Pais. A política agrícola é a
política do crédito, do preço, do abastecimento e do
planejamento por parte do Estado do que precisamos produzir
para sustentar a nossa Nação. Aqui, necessariamente, entra a
política agrícola. Não adianta fazer uma política agrícola,
como o Mares Guia fala. Há anos que se fala nisso. Sempre
houve política agrícola, mas para quem? Para nós nunca
houve. Até hoje, a nossa tarefa foi produzir e entregar a
produção. Inclusive, para que ela seja mais barata e
financie a mão-ae-obra na cidade, para c operário que também
ganha pouco. Assim, os produtos podem chegar às suas mãos
bem baratos. Em troca disso, se fizermcs um financiamento no
Banco e não conseguirmos pagar, teremos de entregar a terra
ao Banco. Isso não ocorre com os fazendeiros.
Hoje, o Olacyr de Morais está querendo vender as suas
propriedades porque a agricultura entrou em crise. Os
fazendeiros só são bons na hora do lucro. Essa é a
diferença. Não somos contra o Olacyr de Morais voltar às
terras. Mas ele quer novamente buscar o lucro, investindo em
um setor que dê dinheiro. Então, ele não é aquela pessoa que
se diz apaixonada pela terra. Está endividado e precisa
vender a terra. Há muitos fazendeiros que já lucraram com
essa venda. Eles não são os legítimos proprietários da
terra. Muitas pessoas podem discordar, mas é a nossa visão
de classe. A incompetência é a política agrícola, a produção
de alimentos. E preciso que o Estado planeje e garanta a
segurança alimentar e garanta que as pessoas fiquem na
terra. A questão agrária é o complexo de terras improdutivas
e produtivas, principalmente o latifúndio que reina em nosso
Pais.
O Sr. Avelino Ganzer - Gostaria de colocar uma questão. E
sobre o Programa Nacional de Valorização da Agricultura
Familiar - PLANAR -, uma luta de dois anos. Para vocês
verem, agora é que está saindo o crédito de R$350.000.000.00
do FAT. Vai ser em torno de 8,5% para investimento, de 3 a 7
anos. Negociamos em maio, e o BNDES até agora não soltou
esse dinheiro. Vejam o problema da agricultura. E nesse
as pecto que quero chamar atenção. E muito profunda essa
questão de crédito, como também essa visão de ter a
consciência das várias agriculturas que existem no Pais.

ATA DA 33a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 3
DE SETEMBRO DE 1996, DESTINADA AO PROSSEGUIMENTO DO

SEMINÁRIO LEGISLATIVO REFORMA AGRÁRIA EM MINAS GERAIS, COM
OS PAINÉIS 1 E 2



Presidência do Deputado Wanderiey Ávila
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da
Mesa - Destinação da reunião - Palavras dos Srs. José Carlos
Carvalho, José Ely da Veiga, Roberto Simões e Sérgio Leite -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Suspensão e
reabertura da reunião - Composição da Mesa - Palavras dos
Srs. João Batista dos Mares Guia, Maria Ántônia Costa
Nogueira, Armando Vieira Miranda, Meichior Augusto de Melo e
Mário Ramos Vilela - Esclarecimentos sobre os debates -
Debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Almir
Cardoso - Alvaro Antônio - Antônio Anarade - Bilac Pinto -
Dilzon Meio - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - João Batista de Oliveira - João Leite - Marcos
Helênio - Miguel Martini - Olinto Gocinho - Paulo Piau -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronalo Vasconcellos -
Wilson Trõpia.

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

Ata
- O Deputado Bilac Pinto, 2g-Secretário ad hoc', procede à
leitura da ata da reunião anterior, aue é aprovada sem
restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á

mesa os senhores expositores do Painel 1 - Reforma Agrária e
o Atual Modelo de Desenvolvimento: José Carlos Carvalho,
Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
José Ely da Veiga, professor da Faculdade de Economia e
Administração da USP; Roberto Simões, Diretor Secretário da
FAEMG; Sérgio Leite, professor de pós-graduação em
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade da UFRJ; Deputado
Alberto Pinto Coelho, Coordenador dos debates.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao
prosseguimento do Seminário Legislativo Reforma Agrária em
Minas Gerais, com o Painel 1 - Reforma Agrária e o Atual
Modelo de Desenvolvimento.

Palavras do Sr. José Carlos Carvalho
Exmo. Deputado Wanderley Avia. Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado ce Minas Gerais, em nome do
qual gostariamos oe saudar os De putados; demais debatedores,
autoridades, meus senhores e minhas senhoras.
Nos debates de ontem, tivemos oportunidade de ver
subimhadas as grandes questões econômicas, sociais e
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políticas que induzem o debate da questão fundiária e da
reforma agrária no nosso País.
Hoje, neste painel dedicado ao exame da reforma agrária e
ao atual modelo de desenvolvimento, gostaríamos de dar uma
pequena contribuição para situar a temática florestal e seus
aspectos ambientais no contexto do desenvolvimento rural
brasileiro, analisando, ainda que sucintamente, as relações
da agricultura com a conservação e o uso dos recursos
florestais.
Procuramos introduzir no debate uma questão, hoje crucial,

que está relacionada com a interface dos problemas agrários
e fundiários, com a questão do meio ambiente, que é o
Conjunto de recursos naturais que servem, inclusive e
sobretudo, de base à própria produção agropecuária.
O desenvolvimento rural brasileiro quase sempre se baseou
na produção agropeCuãria, sem levar em conta as
potencialidades e as possibilidades de aumento da renda dos
agricultores, representadas pela exploração de recursos
florestais. Na verdade, em raros momentos o Brasil utilizou
seu patrimônio florestal ou as condições extremamente
favoráveis à silvicultura em todo o seu território como
fator de promoção do desenvolvimento rural.
Até hoje, o modelo de desenvolvimento econômico do Pais tem
estimulado a expansão da fronteira agropecuária - em geral,
incorporando a ela terras florestais - sem qualquer
avaliação respeitável sobre a real necessidade ou
conveniência de desmatar e incorporar novas áreas, quando
existem em todo o Pais (em nosso Estado, como em muitos
outros) terras agrícolas subutilizadas ou abandonadas depois
do desmatamento.
Essa política tem contribuído para expandir as áreas
cultiváveis, muitas vezes transformando terras florestais
públicas em propriedades rurais particulares, o que pode ser
ilustrado exemplarmente pelo recente processo de ocupação da
Região Norte do Pais, que repete os equívocos Ocorridos nas
outras regiões, inclusive no nosso Estado, a exemplo da
utilização predatória das terras do vale do rio Doce e do
Mucuri.
Em 1970 havia no Norte brasileiro 261.145 estabelecimentos
rurais. Passados 15 anos, em 1985, esse número pulou para
499.775 propriedades. No mesmo período, a área apropriada
pela iniciativa privada, na região, passou de 23.182.144ha
para 44.884.354ha, ou seja, nesse espaço de tempo quase foi
duplicada a área florestal ocupada com atividades
agropecuárias.
O mesmo fenômeno ocorreu na Região Centro-Oeste,
principalmente nos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, incluindo Tocantins, onde o total de estabelecimentos
se ampliou de 253.132. em 1970, para 316.285. em 1985- Em
igual período, a área apropriada para as atividades
agrícolas e pecuárias pelos proprietários rurais privados
saltou de 81.705.624ha para '17.086.323ha. o que significa
uma incorporação da ordem de 35.380.699ha de terras
revestidas por florestas à agricultura.
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Em síntese, isso quer dizer que em 15 anos, só na Amazônia
Legal (que abrange a Região Norte e parte da Centro-Oeste e
da Nordeste), uma área de 57.082.909ha - ou 570.829km2 - de
floresta tropical úmida foi apropriada pelo setor agrícola,
ou seja, um território superior ao da França, sem afetar
significativamente, corno era de se esperar, em relação ás
proporções de áreas expandida e de produção efetiva de
produtos agropecuários, o desenvolvimento rural daquela
região e do Pais.
Este seminário, em boa hora patrocinado pela Assembléia

Legislativa, oferece um momento de reflexão sobre o assunto.
Esses dados demonstram, na maioria dos casos, que as
políticas públicas que nortearam e estimularam a implantação
do modelo expansionista agrário, com o objetivo de promover
o desenvolvimento rural, na verdade não atingiram de forma
plena os seus objetivos, fazendo, em muitos casos, na
Amazônia brasileira particularmente, expandir os
latifúndios, principalmente nos locais em que o uso da terra
se voltou para a criação ce gado bovino e o Cultivo da soja.
A produção agropecuária cessas áreas chega a ser irrisória
quando comparada com a expansão agrária e o aumento dos
estabelecimentos agropecuários verificados no mesmo período.
No Norte e no Centro-Oeste do País mudanças políticas
relacionadas ao uso da terra e a medidas de proteção
florestal foram adotadas a partir de 1989, para reduzir a
ocupação predatória e, principalmente, o desmatamento e as
queimadas, mas dificuldades generalizadas de fiscalização
têm retardado resultados positivos: há uma semana, os aviões
não pousavam em Campo Grande. Capital de Mato Grosso do Sul,
em conseqüência da densa fumaça das queimadas que
prejudicava a visibilidade no local!
O q ue é mais grave nesta reflexão q ue estamos fazendo é que
grande parte das terras tomadas ás florestas hoje está
inaproveitada, como acontece também com extensas áreas no
Sul, no Sudeste e no Noroeste, num volume tal que - segundo
os especialistas - se fossem aproveitadas poderiam, no
mínimo, duplicar a safra anual brasileira, em regiões já
dotadas de infra-estrutura de armazenagem e transporte de
produtos, assistência técnica, etc.
Com base nessas constatações, levando em conta os aspectos
ecológicos da questão, a política ambiental, tendo como
marco referencial o desenvolvimento sustentável, recomenda
como enfoque adequado para a política fundiária prioridade
para os assentamentos aos trabalhadores sem terra não em
áreas novas de agricultura, que exigem alto investimento em
infra-estrutura operacional, mas nas terras de latifúndios
improdutivos e nas terras subutilizadas de regiões de
agricultura florescente do Sul, do Sudeste e do Nordeste do
Pais, já desmatadas e ociosas, do ponto de vista produtivo.
Dissemos que as florestas quase sempre foram esquecidas
pelos planejadores do desenvolvimento rural, e não foi à
toa: é que na verdade basta citar que neste ano, como ocorre
em todos os anos, já tivemos problemas de operação com
aviões na região de Mato Grosso, em decorrência das intensas
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queimadas que se verificam neste perioao, apenas para citar
um exemplo localizado em nosso Estado. Em Minas Gerais um
esforço sério e sistemático foi e está sendo empreendido
pelas agências do Governo a fim de incorporar a silvicultura
ao processo produtivo do meio rural.
Desde a década ce 70, por iniciativa do :EF e da EMATER-MG,

que introduziram o componente reflorestamento no Programa de
Desenvolvimento Integrado da Zona da Mata - PRODEMATA -, à
época financiado pelo Banco Mundial, os pequenos e médios
proprietários agrícolas mineiros vêm praticando o
reflorestamento com finalidade ecológica e econômica e
aprenderam a tirar de suas florestas de produção o dinheiro
que muitas vezes cobre prejuizos de suas lavouras ou lhes
permite comprar novos implementos e melhorar suas condições
de vida.
Criamos aqui - hoje em quase todas as regiões do Estado - a
figura do pequeno produtor florestal capaz de suprir suas
necessidades próprias de madeira e lenha e, ainda, produzir
excedentes comercializáveis que vão servir de matéria-prima
para a produção de celulose, carvão para a siderurgia e
madeira para a construção civil.
Esse esforço de reflorestamento empreendido por Minas
Gerais atinge hoje mais de 50 mil pecuenas e médias
propriedades rurais, propriedades de até lOOha, cujos donos
descobriram as vantagens sem conta desse cultivo que não tem
entressafra e sempre encontra mercado.
Por outro lado, os reflorestamentos realizados pelos
agricultores descentralizaram e desconcentraram os plantios
de florestas e estão contribuindo para evitar o surgimento
de novos 'latifúndios florestais, participando do processo
de melhoria da estrutura agrária do Estado, na medida em que
impedem a desorganização do camoo com a compra, pelos
grandes empreendedores, de pequenas e médias propriedades
continuas para reflorestamento, transformando os seus
pequenos produtores em assalariados ou bóias-frias.
Ainda hoje, paradoxalmente, a política agrária induz os
agricultores a ver a floresta - não como um fator de
produção de riqueza - mas sim como um obstáculo á sua
proprieciade. como algo descartável que deve ser derrubado
para "limpar" a área para o gado e as plantações. -
Ainda hoje, até as áreas ecológicas, muitas vezes, são
erroneamente vistas pelas políticas públicas relativas ás
questões fundiárias, como terras improdutivas, gravadas com
maior incidência de ITR. Logo, não é de admirar q ue grande
parte dos oroprietários rurais tenham depredaca Suas matas
de proteção cie encostas, topos de morros e nascentes.
Na verdade, de acordo com o IBGE. em 1985, o Brasil
dispunha de 5.681.417 estabelecimentos rurais com área de
3.736.321km2. correspondendo a quase 44% do território
nacional. Considerando as exigências básicas da legislação
florestal brasileira, os proprietários rurais privados
deveriam manter, no mínimo. 880.000km2 de florestas
relativas à reserva legal de 20% a 50% na qual não se pode
realizar nenhuma atividade que altere a sua destinação
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florestal. Só que no Sul, Sudeste e Nordeste do Pais, essa
exigência foi ignorada pelos ruralistas, gerando a
necessidade de grandes investimentos na recomposição
florestal das áreas indevidamente ocupadas com outras
atividades.
Num Estado como Minas Gerais, que, hoje, mediante
levantamento de satélite, através do programa de
monitoramento da cobertura vegetal, recentemente realizado,
só tem 25% de seu território coberto com remanescentes
florestais nativos, não é mais possível estabelecer
políticas públicas que estimulem a expansão da fronteira
agropecuária à custa de novos desmatamentos. Como a reforma
agrária deve constituir um objetivo inarredável da sociedade
e do Governo, o que temos de fazer é dar utilidade social e
econômica ás terras agrícolas subutilizadas e já desmatadas
aqui existentes, pois nada pode mais justificar um avanço
inadequado sobre as áreas florestais, agrupadas em
remanescentes escassos.
Isso, levando em conta os grandes impactos ambientais

causados em várias regiões, pela indevida e desordenada
ocupação dos solos, particularmente em algumas regiões,
gerando graves problemas sociais com a degradação de solos
em muitas propriedades, criando uma subclasse de produtores
de baixa renda que não suportam o ônus dos investimentos
necessários para recompor suas terras degradadas.
Seria hoje, pela realidade da cobertura vegetal do Estado,
pela disponibilidade de terras ociosas, quase irresponsável
assentar trabalhadores em lugares onde jamais vão conseguir
prosperar e dar sua contrapartida de produção e
produtividade para impulsionar o desenvolvimento rural
brasileiro. As políticas públicas destinadas à reforma
agrária devem levar os agricultores e os proprietários a
reutilizar as terras desrnatadas e subutilizadas de regiões
produtoras que, como já dissemos, dispõem de infra-estrutura
básica de apoio às suas ações. Outro ponto que merece nossa
atenção, em relação ao tema que abordamos nesse seminário,
está relacionado não apenas à necessidade de assentamento de
agricultores sem terra em áreas adequadas, mas também levar
em conta, como -foi aqui ontem amplamente discutido, o enorme
contingente de milhões de pequenos proprietários existentes
em todo o Pais, que vivem em condições subumanas,
particularmente nas regiões áridas, e que permanecem
condenados à penúria, por absoluta falta de acesso aos
principais instrumentos de produção agrícola, como o crédito
rural e a tecnologia adequada ao seu meio e ao seu modo de
vida e modo de produção de agricultura de baixa renda.
Nessas circunstâncias, essa faixa da agricultura vem
praticando uma estrutura extrativa, altamente predatória, do
meio ambiente, face ao atraso tecnológico e ao empirismo do
modo de produção empregado.
Fazer reforma agrária é mais, muito mais do que isso, como

aqui, ontem, , de maneira muito clara, foi colocado pelos
debatedores. E também dar instrumentos de produção para o
agricultor de baixa renda, para que possa melhorar seus
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padrões de produção e fazer uma agricultura sustentável,
reduzir os impactos ambientais, particularmente no que diz
respeito ã expansão em florestas nativas e a conservação de
solo, seguramente o 

p
rincipal e o mais importante recurso

natural, oferecido como base da produção agropecuária.
Nesse sentido, é preciso lutar e reconhecer que iniciativas

corno o Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF -,
recentemente lançado, assegure financiamento adequado ao
grande universo de agricultores de baixa renda, para
melhorar as condições de produção e permitir que esses
agricultores tenham condições de assimilar as medidas
necessárias á produção do meio ambiente.
Não queremos exceder o tempo concedido pela Mesa, e

entendemos que as questões aqui levantadas são extremamente
importantes para uma avaliação adequada da interface da
questão ambiental com a questão agrária. particularmente no
que diz respeito aos instrumentos da política agrícola. E
óbvio que há uma complementariedade absolutamente
indissociável das políticas públicas relacionadas na reforma
agrária com as políticas agrícolas, de tal maneira oue
possamos, pelas mudanças dos instrumentos econômicos,
sobretudo de crédito, instrumentos fiscais, crediticios e
tributários, mudar o enfoque de desenvolvimento rural, que
ainda perdura, para incorporar de uma maneira consistente a
questão do meio ambiente.
Alguns exemplos poderíamos citar para revelar as distorções
que ainda hoje alguns instrumentos da política agrícola
provocam sobre o meio ambiente. Se precisarmos, hoje, no que
diz respeito á estrutura do crédito rural exclusivamente
Daseada no produto e não no aproveitamento sustentável ca
propriedade e na melhoria das condições dos pequenos
produtores, de um empréstimo para financiar um determinado
empreendimento agrícola que signifique desmatamento, teremos
um crédito rural, particularmente nesse caso, financiando o
desmatamento. Mas, se por outro lado o agricultor precisar
de crédito para recompor áreas degradadas - e no Centro-Sul
do Pais é o que mais temos -, não dispomos de crédito para
isso. Então, essa é uma entre muitas outras distorções que
ooderiamos citar e Que levam à necessidade de mudanças
concetuais e operacionais na política agrícola, para que a
questão ambiental possa ser adequadamente contemplada e para
criar-se as efetivas condições para o desenvolvimento rural
sustentável do Estado de Minas e oo Brasil. Muito obrigado.

Palavras do Sr. José Ely da Veiga
Nobre Deputado Wanderley Avila, Primeiro Vice-Presidente
desta Casa e Presidente desta Mesa; Dr. José Carlos
Carvalho. Secretário de Estado do Meio Ambiente; colegas
expositores e participantes. Antes de mais nada, queria
cumprimentar a Assembléia Legislativa d Minas Gerais por
esta iniciativa que me parece pioneira. Isso demonstra que,
num tema até hoje tão difícil de ser tratado nesse tipo de
ambiente, o Estado de Minas Gerais se coloca provavelmente
na vanguarda dos demais Estados, pois não me consta que em
outros Estados, pelo menos do Sudeste do País, tenha
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ocorrido um evento tão importante numa Assembléia
Legislativa.
O que quero trazer aqui são alguns pontos de reflexão sobre
o tema que, como vocês podem ver no programa, é Reforma
Agrária e Modelo de Desenvolvimento. O primeiro ponto que
queria levantar é que não existe hoje um modelo de
desenvolvimento, ou seja, não se pode falar que o Brasil
tenha um modelo de desenvolvimento. Talvez o último período
em que as políticas governamentais tinham algum grau de
coerência, que permitisse o uso da expressão"modelo de
desenvolvimento', recue para o tempo do Governo Geysel. Já
durante o final do período ditatorial, ou seja, durante o
período do Governo Figueiredo e, principalmente depois, com
a redemocratização do Pais, as políticas governamentais
ficaram totalmente atreladas ao objetivo de combater-se a
inflação. Nós ainda estamos em fase de aplicação de uni plano
- e parece ser o primeiro com algum sucesso - de
estabilização. Durante esse curto período em que a economia
começou a se estabilizar, ainda não surgiu, seja do lado do
Governo, seja do lado da sociedade, algo que pudesse ser
caracterizado como modelo de desenvolvimento. Então, a
primeira dificuldade para abordar esse tema 'Reforma Agrária
e Modelo de Desenvolvimento' é a ausência de um modelo de
desenvolvimento. Na verdade, se de fato consolidar-se esse
plano de estabilização, o Real, provavelmente vamos ter um
primeiro modelo de desenvolvimento da era democrática.
Mas ainda é muito cedo para que se possa caracterizar esse

modelo.
O que dispomos são de algumas indicações sobre a evolução
dos debates e das negociações entre os vários grupos
sociais, que levam à fixação de algumas prioridades.
Considero que um desses indicadores mais importantes, na
falta de um modelo de desenvolvimento, são algumas
prioridades estabelecidas pelo Governo Federal. Peço que
coloquem a primeira transparência.
Espero q ue possam enxergar. Esse é o Plano de Metas que foi
anunciado no inicio de agosto de 1996. São 42 projetos de
investimentos que foram considerados prioritários em meio a
trezentos e tantos projetos Que estão na carteira do
Ministério do Planejamento.
Para esses 42 projetos de investimento, no biênio 97/98, o
Governo pretende investir R$10.000.000.000.00 e ainda
pretende captar, se conseguir, R$3.700.000.000.00 junto ao
Banco Mundial, ao BID, etc. Isso totalizaria uns
R$14.000.000.000,00 de investimentos no biênio, isso é, uma
média de R$7.000.000.000.00 por ano.
Só para ter algum termo de comparação, o nosso P18 deve

estar por volta de uns R$600.000.000,00 e a nossa taxa de
investimento, segundo o IPEA, estaria por volta ce 16%, o
que significa que o conjunto da economia, foje, não investe
uss100.000.000.000.00 por ano. Parte do Governo teria 10%
desse investimento nesses 42 projetos.
o que fiz foi agrupar os projetos em 18 itens, oue estão
ordenados por ordem de importância. 0 primeiro e o de
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telecomunicações. Ai estão os valores globais. Esses
R$33.000.000.000,00 referem-se ao valor global do projeto e
não ao que o Governo vai aplicar em dois anos apenas. O
Governo pretende, no total, investir em dois anos
R$14.000.000.000,00, mas o projeto de telecomunicações é da
ordem de R$33.000.000.000,00, e o segundo projeto que
aparece, em termos de valor, é o da reforma agrária, com
mais de R$7.000.000.000,00 previstos.
Evidentemente isso deve chocar muitos de vocês, que, no
dia-a-dia, estão brigando às vezes para conseguir alguns
milhões. Hoje mesmo está nos jornais que o movimento dos
Sem-Terra invadiu c prédio do Ministério da Fazenda em São
Paulo, justamente porque não eram liberados alguns milhões
necessários à safra de verão.
Há uma contradição entre as dificuldades de se conseguir
determinados recursos, no dia-a-dia, e os planos, na forma
como são apresentados. De qualquer forma, parece-me um
indicador importantíssimo perceber que dos 42 projetos de
investimentos selecionados como prioritários, em termos de
valor global previsto, o segundo da ordem é o da reforma
agrária. Cooquei entre as pas de qrooósito e cepois
explicarei o motivo. Com esses R$7.200.000.000.00, pretende-
se assentar 150 mil famílias nos anos de 1997 e 1998, o que
significa metade da meta originalmente anunciada pelo
Presidente da República durante as eleições.
A meta anunciada para o final do Governo Fernando Henrique
Cardoso teria Sido de 300 mil famílias assentadas. Sabemos
que em 1995 parte da meta de 40 mil não foi cumprida.
Parece-me que o ministério da Reforma Agrária também tem
muita dificuldade para cumprir a meta Ce 60 mil familias
para este ano.
Destacamos ainda, nas prioridades do Governo, essa novidade

que é o Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar,
que aparece em 9 posição, nessa classificação, com um total
previsto de mais de RS3.000.000.000.00, e que pretende
atingir 1.125 municípios.
Gostaria de destacar isso não só pela relação óbvia que
existe entre a po l itica de fortalecimento da agricultura
familiar e a politica dita de reforma agrária, mas também
porque é a p r imeira vez, na nossa história, que existe o
reconhecimento da existência ca agricultura famiiár. e mais
do que isso, pelo menos da parte do Governo, uma intenção
manifesta de fortalecer esse tipo de agricultura.
E importante que isso seja frisado, porque - nem vou recuar

aos tempos da colonização, ou mesmo do império -, no século
XX. nenhum Governo teve como prioridade, até hoje, o
fortalecimento da agricultura familiar.
Contrariamente a todas as nações que conseguiram se
desenvolver no século xx. o Brasil chama a atenção por sua
opção inversa - durante todo o período ditatorial.
principalmente, e que continua sendo verdade no periOdO ca
democracia - de favorecimento da agricultura patronal.
Portanto, isso é o início de uma inflexão que aparece,
inclusive, dentro dessas prioridades.
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Evidentemente, também destaquei com itálicos o projeto de
irrigação, que tem R$2.500.000.000,00 previstos, tendo em
vista, principalmente, a importância disso para o Estado de
Minas Gerais, onde qualquer política de assentamento, seja
ela de reforma agrária ou não - depois falarei sobre isso -
está umbilicalmente ligada à possibilidade de irrigar.
Essas são as prioridades governamentais que substituem o
desejo dos organizadores de q ue se discutisse o chamado
modelo de desenvolvimento, que, como disse, não me parece
que possa ser caracterizado.
Se, de fato, forem levadas a sério essas prioridades,
talvez daqui a algum tempo possamos falar em um modelo de
desenvolvimento, cotejando essas metas com outros fatores
que não estou trazendo aqui para não complicar a discussão.
O segundo ponto para o qual gostaria de chamar a atenção

está na segunda transparência e se refere à evolução do que
temos chamado de reforma agrária federal, porque há também
outros assentamentos promovidos pelos Estados. Do período da
redemocratização até hoje, os Estados passaram a ter um
papel ativo, principalmente ligado às terras públicas
estaduais.
Portanto, isso modificaria esse quadro. Como o assunto aqui

ê a política federal de reforma agrária, gostaria de chamar
a atenção para o fato de que, no período da chamada
colonização da ditadura, a média anual de assentamentos por
família era de 5.500 famílias por ano. No período do Governo
Sarney, no Primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, essa
média saltou para 18 mil assentamentos anuais. Houve uma
interrupção durante o episódio Coilor e, durante o Governo
Itamar, através de um plano emergencial, voltou-se a
assentar 6.300 famílias por ano. Chamo a atenção de que a
ambição do Governo Fernando Henrique é assentar, em média,
75 mil famílias por ano.
Esses dados são importantes porque, em primeiro lugar,
quero deixar claro que seria muito importante para a
coalizão política ora no Governo que este Governo pelo menos
assentasse mais do que os governos anteriores, mesmo do
ponto de vista meramente eleitoral.
Será um argumento muito forte, nas próximas eleições, poder
dizer que este Governo assentou mais do que qualquer outro
anterior.
Por isso, quero dizer que entendo ser completamente

equivocada uma idéia muito repetida: a de que falta vontade
política para fazer a reforma agrária. Se sei o que é
vontade política, e se existe um objetivo eleitoral evidente
de, pelo menos, assentar mais do que em qualquer governo
anterior, há a vontade política para esse objetivo. Cabe
perguntar, então, por que, apesar de interessar ao Governo e
à coalizão política que o sustenta, assentar pelo menos 18
mil famílias por ano significa que o Governo continua
patinando?
Penso que os entraves para uma política de reforma agrária.
no Brasil, costumam ser subestimados pelas pessoas que
discutem esse tema. Os entraves de ordem, antes de mais nada



política, e também insYtucional, jurídica, e assim por
diante, foram construidos durante séculos, e não será uma
alteração de negociação de uma lei de rito sumário com a
bancada ruralista que irá acabar com eles.
Vejam os senhores: se fui convidado para participar deste
seminário, entre outras coisas é porque conheço,
razoavelmente, as reformas agrárias que foram realizadas no
mundo. Tenho um livro publicado sobre isso.
Um aspecto que caracteriza a reforma agrária - sem o qual
não se pode dizer que exista uma reforma agrária - ê o fato
de que a pessoa consegue obter terra sem grande prejuízo
para a sociedade, e que se consegue entregar um número
significativo de áreas para um número significativo de
famílias, fazendo uma operação que, praticamente, se
autof i nanci a.
Com isso, estou cuerendo dizer que, se oegarmos corno
exemplo qualquer reforma agrária q ue obteve êxito, veremos
que foi, em primeiro lugar, uma reforma agrária em que não
foi necessário fazer um pagamento absurdo para os que foram
desapropriados. Segundo, que houve uma cobrança de quem
recebeu d terra - mesmo que não tenha sido de valor
equivalente -, algo que permitisse um razoável financiamento
dessa operação. Vou dar um exemplo importante, que se tornou
um milagre econômico: o Japão, cuja reforma agrária foi
realizada logo após a Segunda Guerra, e praticamente 30% da
área agrícola daquele País foram transferidos, no espaço de
um ano e meio, para milhões de famílias camponesas. Os ex-
proprietários receberam indenizações irrisórias, e os
agricultores que receberam as terras fizeram os pagamentos
antes do prazo. Evidentemente, era um período de inflação, e
não havia correção monetária. Mesmo as indenizações
previstas em lei se desvalorizaram. Tornou-se fácil, para o
governo, pagá-las, e também os agricultores puderam liauidar
as suas dividas antes do orazo de 20 anos, porque também as
parcelas se tornaram irrisórias. Portanto, foi uma operação
financeira extraordinária oara a sociedade.
Poderíamostambém citar o exemplo da Coréia. onde a reforma

agrária foi mais radical. De qualquer forma, não se orevia
que as terras obtidas fossem pagas a valores que se
aproximassem dos valores de mercado. Ora, o que está
ocorrendo no Brasil - e menciono isso para qualificar o que
chamo de entraves no processo de reforma agrária no Brasil -
é o seguinte: em primeiro lugar, só é desapropriado quem
quer, porque, assim que sair o decreto declarando área
proibitária para fins de reforma agrária, qualquer advogado
consegue obstaculizar a desapropriação na justiça. Os que
não procuram advogados é porque, no fundo, estão querendo
ser desapropriados e, quando o são, brigam na justiça. E uma
questão de poder ter tempo para esperar. A justiça tem dado
indenizações fabulosas.
Ao mesmo tempo, não foi possível - até mesmo Delo tipo de
clientela que a reforma agrária tem -pensar em cobrar dos
assentados algo aue oermita financiar essa operação. Esse
projeto de reforma agrária" - que Cortinuo coocando entre



aspas - não tem, praticamente, nenhuma fonte de entrada,
nenhuma fonte de financiamento. Na realidade, somente agora
se está buscando urna fonte, por via de uma reforma no ITR,
mas o próprio Ministro já disse que, ainda assim, não será
suficiente.
Essa operação é muito cara para a sociedade, e é muito
difícil convencê-la de que é possível fazer uma reforma
agrária com essas limitações. Trata-se de um projeto
caríssimo, que implica tirar dinheiro de algum lugar para
pagar quantias indenizatôrias fabulosas, sem falar das
dificuldades para obter essas terras.
E importante mencionar que o Presidente da República não se
negou a assinar nenhum projeto proposto pelo Ministério, o
que contrasta com governos anteriores, onde os nossos
processos ficavam parados na Casa Civil durante anos. Dessa
vez, todos os projetos propostos pelo INCRA e pelo
Ministério foram assinados pelo Presidente. Ele os assina,
mas somente de 5% a 10% desses projetos se tornam áreas
liberadas para assentamento. Estou insistindo nessas
limitações de ordem legal, pois são produtos de uma política
deliberada da oligarquia fundiária para impedir o acesso à
terra.
Quero chamar também a atenção para o fato de que o que está
acontecendo no Brasil não é uma reforma agrária. Em qualquer
comparação internacional, isso não é urna reforma agrária.
Mesmo que se conseguisse chegar a essa meta de 75 mil
famílias anuais, isso nunca poderia ser caracterizado como
um processo de reforma agrária. E um programa de
assentamentos, que pode ser encarado da mesma forma que se
encara um plano habitacional. O seu significado econômico-
financeiro é demasiadamente complicado para que possa ganhar,
a sociedade, a menos que haja mudanças im portantíssimas em
nível político  constitucional. Em primeiro lugar, teríamos
que ter um Congresso totalmente diferente. No caso do Japão.
a bancada ruralista que impediu a reforma agrária durante
toda a primeira metade do século, depois da Segunda Guerra
Mundial, estava liquidada, porque aderiu ao fascismo. O
parlamento japonês pós-guerra não tinha mais uma bancada
ruralista. Essas coisas têm de ser pensadas.
Na prática, o período q ue mais assentou no Brasil. assentou
18 mil famílias por ano. Nesse quadro, uso o censo de 1985,
pois, infelizmente, é o último dado estatístico que temos
sobre a estrutura da agricultura brasileira. Quero chamar a
atenção principalmente para aquilo que chamamos de
agricultura familiar. Como essa noção foi assumida há pouco
tempo, não sabemos o que isso significa. Nas estimativas do
censo de 1985, na fase em que se saia da ditadura para a
democracia, tínhamos cerca de 3 milhões de estabelecimentos
agricolas que poderiam ser considerados de agricultura
familiar, excluindo 2 milhões e tanto, que não chegavam a
ser unidades produtivas, embora assim fossem chamadas, e
excluindo os estabelecimentos patronais, que eram 10% do
total. Praticamente 50% dos estabelecimentos vistos pelo
censo, 3 milhões de unidades produtivas familiares - é o que
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estou chamando de Consolidado e de transição - constituem uni
enorme potencial de desenvolvimento socioeconômico a ser
liberado. Isso está atrofiado.
sso porque todos os governos anteriores fizeram o

p
ção pela

agricultura patronal e não pela agricultura familiar. Vejo a
reforma agrária, que é uma política de assentamentos, como
um instrumento importante de fortalecimento da agricultura
familiar e como um começo de política que é o PRONAF.
Agora, vejam bem a desproporção dos números. Se não houver
uma política real de fortalecimento da agricultura familiar,
provavelmente, quando a gente tiver os dados Co censo de
1996, q ue está sendo feito agora, não vamos encontrar mais 3
milhões de agricultores familiares. Ao mesmo tempo, essa
reforma agrária, com toda a discussão e todo o conflito,
consegue, no máximo, a conta-gotas, assentar umas 20 mil
familias por ano. E o que são 20 mil famílias num universo
de 3 milhões de famílias de agricultores?
Sei que muita gente pensará q ue essas considerações não são
muito otimistas em relação ao projeto de reforma agrária ou
a essa política de assentamentos, mas gostaria de terminar
lembrando a frase de um importante pensador do inicio co
século que dizia que a gente tem de ser capaz de aliar o
Otimismo da vontade com o 

p
essimismo da razão.

Sempre fui extremamente dedicado à luta pela reforma
agrária no Brasil, mas acho que, dificilmente, ela avançará
se não formos realistas e se não discutirmos essa questão
com os dados objetivos de que dispomos. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Roberto Simões
Deputado Wanderley Ávila, Vice-Presidente da Assembléia e
Presidente desta Mesa, meus companheiros de Mesa. Deputados
presentes, senhoras e senriores: a contribuição que
pretendemos trazer a este ceoate não se prende a problemas
ideológicos ou politicos. A direção da CNA já esteve aqui
ontem e, por meio de um lúcido pronunciamento do seu
Presidente, deixou bem clara a posição do setor, ou seja,
que é favorável à reforma agrária, e alguns pontos são até
coincidentes com algumas posições de pessoas da CONTAG.
Gostaríamos de trazer alguns dados técnicos com a intenção
de contribuir para esta discussão e trazê-la um pouco para o
campo racional, a fim de q ue realmente se faça uma reforma.
O primeiro ponto que gostaria de colocar é quê, quando
alguns defensores da idéia desse sistema de assentamento que
está sendo feito dizem que basta distribuir terras que tudo
acontecerá, que a produção duplicará, triplicará, que todos
viverão felizes e que a pequena agricultura é responsável
pela produção de quase tudo o que se produz no Brasil, é
preciso cuidado, é preciso desrnistificar certos conceitos.
Em recente pes quisa realizada pelo SEBRAE de Minas, com a

participação da Federação e do SENAR. foi estudado o setor
leiteiro de Minas Gerais, que é o maior produtor de leite do
Pais.
Pediria para mostrar a primeira transparência. Podemos ver

que 59% dos pecuaristas produzem até 50 litros de leite por
dia e são responsáveis por 20% do total produzido.
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De outro lado, os pecuaristas cuja produção está acima de
250 litros, em número de 67. produzem 30% do total. Não
estou dizendo que esse é o caminho certo e que deva ser
seguido. Quero apenas que observem os dados.
Segunda transparência - Uma outra pessoa, querendo discutir
a situação precária de certas cooperativas de leite, tomou o
exemplo da cooperativa de Curvelo, que é filiada ao sistema
da Itambé. mostrando sua sistemática.
Vejam bem. 622 fornecedores, que correspondem a 64% do
número total de fornecedores, produzem 15% do leite entregue
a essa cooperativa. Se somarmos a primeira e a segunda.
teremos 78% entregues nessa cooperativa, produção
equivalente a 28% do total. Os demais pecuaristas cuja
produção perfaz 500 litros são apenas 3%. que entregam 28%
da produção.
Bom, no Brasil não temos um modelo de desenvolvimento bem

definido, como já foi dito. Se se observam as tendências
mundiais de globalização da economia, de competitividade e
de produtividade cada vez maiores, vemos que, no mundo
inteiro, na Europa e nos Estados Unidos, houve a redução
drástica do número de produtores e o aumento das fazendas,
tudo isso buscando competitividade. Aqui, abre-se
escancaradamente a agricultura à concorrência de
agriculturas altamente subsidiadas, no tocante a produtos.
No tocante a insumos, não acontece a mesma coisa. E temos
que competir com outras agriculturas do outro lado do mundo,
que recebem subsídios de toda natureza. E uma posição
ingrata, que exige competitividade, concorrência, tamanho da
produção e escala também.
Examinando outros dados, exatamente para ver oque se está
falando no Brasil. a CNA encomendou uma pesquisa de um
instituto de reconhecida capacidade técnica, de Belo
Horizonte, o Vox Populi. e fez um levantamento dos
orçamentos q ue estão no Brasil.
O INCRA informou que havia 1.018 projetos e desses foram
tomados apenas os que já estão nas fases 3 e 4, na fase de
coleta e elucidação.
Ao pesquisar esses estabelecimentos, encontramos os
seguintes dados: do lado esquerdo, em cima, no tocante à
infra-estrutura, vejam as respostas dos entrevistados. Com
relação às estradas, 58% são consideradas de razoáveis a
ruins e 53% não possuem núcleos urbanos; apenas 7% têm
correio; 12% têm telefone; 54% dos projetos não têm nenhum
tipo de assistência médica.
Quanto às moradias, 47% delas não possuem banheiro; somente
12% têm água encanada; 66% não possuem qualquer tipo de
esgoto, seja fossa ou Outro tipo mais elementar; 60% não
possuem energia elétrica. A área média desses lotes é de
27, 51ia.
Quanto aos chefes dos domicílios pesquisados (chefes de
família composta oe. em média. 5 oessoas). 67% deles têm
riais de 40 anos; 38% são analfabetos; 74% vão de analfabetos
até o lQ grau completo; e 17% já foram proprietários de
terras em outras regiões. Quanto aos filhos desses
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proprietários, 46% deles estão entre analfabetos e até o 1Q
grau incompleto, 45% não estão estudando: e 48% não estão
trabalhando.
Nessa segunda transparência, relativa aos produtos mais

encontrados nesses assentamentos, os senhores podem ve r que
69% dos projetos exploram milho, com uma área média de
2,7ha: 53%, mandioca, com 1,5ha, em números redondos. 56%,
feijão, com 1,6ha; arroz. 36%, com 2ha; frutas, 30%, também
com 2ha; seguem-se outros produtos de menor importância,
porque apenas 3, 4 ou 5% os cultivam, com áreas aue vão de 1
a 2ha.
No tocante à pecuária. podemos ver, nessa outra

transparência, q ue 62% trabalham com gado de leite, com uma
média de 5,7 ou 6, em números redondos, animais por lote:
52% possuem porcos, com média de 4,5 animais por lote. Esses
são dados q ue nos mostram uma característica também revelada
ria próxima transparência: ria declaração dos próprios
produtores. 42% deles informaram que produzem tão-somente
para seu consumo: 3% informaram que não têm nenhum tipo de
produção.
Vejam bem alguns dados relativos à tecnologia usada nessa

produção de 1.5 a 21ha: apenas 7% têm irrigaçãc: 81% não
possuem nenhum tipo de armazém e nenhuma condição de
armazenamento de seus produtos; 50% não usam nenhum tipo de
máquina, veiculo ou equipamento; 53% não têm nenhum tipo de
assistência técnica: 14% indicaram que fazem uso do crédito
para a produção; 36% não usam sementes melhoradas: 55% não
usam adubos; 64% não usam defensivos; 41% não usam sal
mineral: 64% não fazem uso de qualquer tipo de ração.
Essa última trans parênc i a revela o que veio resultar nessa

área de produção, com essa tecnologia: 43% cornolementain sua
renda com mão-de-o p ra. vendendo trabalho fora do lote
(portanto, há uma complementação de renda): Outros membros
da família, na proporção de 27%, também trabalham fora, para
complementar essa renda, que, somada, no total equivaleu a
uma renda de R$132,00. em números redondos, por unidade
familiar de cinco pessoas (o que significa pouco mais de
R$26.00 por pessoa).
Baseado nesse quadro e nesses dados, o que apresentamos à

discussão e à consideração daqueles que querem debater a
questão com vontace de que ela progrida, com vontade de
resolvê-la : será que é isto que estamos esperando da nossa
política de reforma agrária? Será que é isto que a sociedade
quer? Colocar mais um batalhão de pessoas em condições
indignas de vida? E com isso, será que a sociedade está
disposta a gastar, um dado que se diz, que não sei se é
absolutamente cor reto, mas falam aí em US$50.000,00 por
família assentada?
O Governo, como foi demonstrado no plano de metas, está

prevendo gastar R$7.500.000000.00 para assentar 340 mil
familias. São essas as informações que queremos trazer, e
deixamos essa questão final ao debate, à consideração de
todos: é isso que a sociedade brasileira pretende chamar de
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reforma agrária? É por isso que ela pretende pagar? Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Sérgio Leite
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila. Presidente da Mesa;
Exmo. Sr. Secretário de Estado José Carlos Carvalho; demais
componentes da Mesa, senhoras e senhores; primeiramente
gostaria de agradecer o convite para participar desse
seminário e louvar a iniciativa da Assembléia Legislativa e
também do Governo do Estado na condução de uma discussão com
a sociedade civil e suas organizações, com a universidade,
com os parlamentares na busca de consensos, de aparar
arestas, no sentido de pensar nas possibilidades e na
potencialidade do desenvolvimento de políticas regionais de
reforma agrária.
Lembro que experiências interessantes foram desenvolvidas
este ano por Outros Estados da Federação como São Paulo,
Paraná, Ceará, Espirito Santo, tendo-se um arsenal, um
acúmulo de resultados que poderiam ser retomados na
discussão do caso mineiro.
Gostaria de lembrar que o período recente foi um período
crescente de mobilização pública em torno do tema agrário.
Isso pode, inclusive, ser constatado por pesquisas de
opinião pública que indicam, como, por exemplo, uma pesquisa
desenvolvida pela Associação Brasileira de Reforma Agrária
no interior do Estado de São Paulo, em uma região
extremamente urbanizada, que 90% dos entrevistados eram
favoráveis á implantação de uma política destinada á reforma
agrária e outros 51% eram favoráveis à ocupação de imóveis
ociosos, improdutivos.
Lembro ainda uma pesquisa desenvolvida pelo IBOPE no

Município de São Paulo constatando resultados extremamente
significativos em torno do tema agrário.
Na realidade, discutir a oportunidade da reforma agrária e

a sua relação com o modelo de desenvolvimento, hoje, implica
duas considerações preliminares: a primeira, como já foi
lembrado pelo Prof. José Ely da Veiga. de que não há de fato
a configuração atual de um modelo de desenvolvimento.
Observamos, inclusive, durante este governo, Governo
Fernando Henrique, a tentativa, um pouco a reboque, de
contornar problemas específicos de conjuntura setorial, como
está sendo o caso da problemática agrária, e como foi o caso
da crise de financiamento da agricultura, etc, etc. Então,
essa é a primeira constatação, muito bem lembrada pelo Prof.
José Ely da Veiga.
A segunda constatação é que para discutir o tema reforma

agrária é hoje necessário - até porque questões pendentes cio
processo anterior ou da forma de articulações de agricultura
e o modelo passado de desenvolvimento permanecem presentes -
que façamos aqui uma passagem pelo passado para sabermos o
que foi a agricultura e quais questões permanecem cruciais
para que seja feita a reforma agrária hoje.
O processo de modernização deslanchado a partir de meados

dos anos 60, não que ele tenha desenvolvimento a partir dai
consubstanciado, mas umas das caracteristicas principais que
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se deram a partir cesse momento - podem ser sucintamente
enumerados em seis aspectos. Em primeiro lugar, a adoção ce
um padrão tecnológico derivado da "revolucion" norte-
americana, calcado no binômio mecanização, química
mineral/utilização excessiva de insumos, materializando o
que foi denominado modernização conservadora perversa. dado
os seus efeitos sociais e econômicos, e sobretudo mais
recentemente, como bem lembrou o Secretário de Estado, as
questões ambientais nefastas.
Não obstante essas observações, lembrou-se do tema produção
e produtividade, inclusive um aumento de arrecadação de
divisas. NO entanto, a estrutura fundiria permaneceu e até
ligeiramente concentrou-se um pouco mais. Hoje, ainda que
disponhamos de uma ineficiência estatística nos diversos
segmentos agrários e agricolas, os dados do censo
agropecuário de 1985 indicavam que 0,86% do número de
estacelecimentos detinham praticamente 45% da área, ou seja.
uma concentração cc terras absurdas. Enquanto politica
setorial e de crédito rural, foi uma das principais
alavancas para o processo de modernização, privilegiando
produtores da região Centro-Sul, que produziam produtos
exportáveis, produtores classificados na categoria grande e
média, em termos de tamanho de áreas. Essa possibilidade de
crédito intensificou as relações entre agricu'tura e

indústria, forçando o que seria o quarto aspecto do

problema, a consolidação de cadeias industriais, que
passaram a disputar, já no contexto dos anos 80, uma
ferrenha disputa pelos recursos públicos do Estado.
A politica de crédito rural vigente nos anos 70 transferiu
á agricultura recursos extremamente subsidiados, a juros
negativos. Em termos de transferência, a proposta de reforma
agraria apresentada ano passado pelo INCRA e pelo Governo
Fernando Henrique Cardoso lembrava que no período ditatorial
foram transferidas à propriedade privada 30 milhões de
hectares de terra. Se forem somados todos os programas ditos
de reforma agrãria, como mostrava o Prof. José Ely da Veiga,
desde a colonização até os programas mais recentes, até o
momento não se arrecadou 27 milhões de hectares de terras,
isso segundo dados do próprio instituto. Ou seja, o montante
de terras transferidas ao longo dos anos 70 ainda é maior do
que toda a reforma agrária ou colonização feita nésse Pais.
Terra, diga-se de passagem, que noje é objeto cc

desapropriação e sobretudo de um elevado custo de

indenização.
Uma quinta característica desse processo de modernização
foi a ingerência do capital financeiro nas atividades
agrarias, proporcionando que a terra constituisse. junto com
demais artigos como dõlar, ações em bolsas. titulos
privados, etc., um artigo financeiro. NO período de 1966 a
1985, como se demonstra estatisticamente, para falarmos aqui
na racionalização da objetividade dos dados, há uma pesquisa
da Fundação Getúlio Vargas apontando o fato de que, em
momentos de boom econômico, a terra não e

r
a um dos artigos

'inanceiros que mais se valorizava. MaS. em momentos
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recessivos, a terra mantinha razoavelmente o seu valor, ou
seja, a terra era um bem com extrema segurança,
estabilidade, e com rendimentos equivalentes a outras
aplicações financeiras.
De 1986 para cá, em função dos planos de estabilização, a

oscilação do preço da terra é maior e, conjunturalmente,
hoje vivemos uma baixa nos preços da terra, o que não
significa, corno muitos têm pensado, que esse poder de
manutenção patrimonial da terra enquanto reserva de valor
tenha se perdido. Na realidade, rio caso da reforma agrária,
ele é hoje objeto de, como diria... Para vários
pesquisadores, a desapropriação passa a ser um processo de
premiação e não de punição da propriedade pelo
descumprimento de suas funções sociais previstas na
Constituição de 1988. Uma pesquisa desenvolvida no Estado de
São Paulo e 11 projetos realizados pelo INCRA. de 1985 em
diante, apontavam que os valores apresentados pela justiça,
através de sentenças judiciais para indenizações daqueles
imóveis rurais, ultrapassavam em 53% o valor do preço de
mercado das terras. Ou seja, era um processo extremamente
rentável para os proprietários desapropriados, tornando
absurcamente custosa a realização de um programa que, na
realicade, é barato. O programa de reforma agrária hoje
custa - e discordo dos dados apresentados pela CNÂ em uma
pesquisa publicada sobre isso - algo entre RS12.000,00 e
R$15.000,00 por família, com uma variação regional.
obviamente. Há também uma pesquisa da FAO sobre isso.
Gostaria de ressaltar que 75%, sobretudo nas regiões do
Centro-Sul, são gastos relativos a desapropriação. Então,
apresentar os dados, como foi feito pelo meu colega ca Mesa,
significa pensar também no que foi gasto por parte do
Estado, para desenvolver essa política de assentamento, na
medida em que não podemos chamá-la, como bem apontou o Prof.
.José Ely, de uma política ampla de reforma agrária.
Uma última caracteristica da modernização é o processo de
internacionalização da agricultura brasileira, favorecido
por políticas de mirridesvalorizações cambiais, ao longo dos
anos 70, e por duas macrodesvalorizações cambiais, no começo
dos anos 80, ainda que hoje o setor exportador passe por
constrangimentos externos, o que nos faz discutir, como é a
proposta do Ministro Kandir, o processo de tributação e ICMS
das exportações.
Estava retomando esse processo de modernização para entrar

nos anos 90 e mostrar que, em primeiro lugar, esse processo,
através co qual a agricultura se inseria num modelo nacional
de desenvolvimento, se esgota no final cos anos 70 e,
sobretudo, nos anos 80, com - digamos assim - o
constrangimento externo da economia brasileira, pelo custo
do endividamento externo e, posteriormente, pelo interno:
pela necessidade de se acoplarem políticas setoriais ao
combate conjunturaldas políticas macroeconômicas voltadas
para a inflação. Há uma mudança no padrão tecnológico, mais
especificamente no padrão tecnológico aplicado na
agricultura, e também, mais recentemente, um processo de
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internacionalização da economia brasileira e de
liberalização comercial
Como pensar reforma agrária nesse contexto? Então, em
primeiro lugar, gostaria de ressaltar alguns as pectos que
devem ser mencionados quando pensamos reforma agrária hoje,
ou seja, assentamentos rurais hoje.
Já foi mostrado, no quadro, a presença de um conjunto de
projetos de assentamentos. Se agregarmos a esse conjunto os
assentamentos desenvolvidos no âmbito das políticas
regionais, teremos mais ou menos - novamente nesse ponto as
estatísticas são imprecisas - 1.500 projetos de assentamento
incorporando algo próximo a 300 mil famiias, o aue não é
nada desprezível. São assentamentos derivados de programas _e
lutas diversas. São assentamentos extrativistas na Região
Norte, voltados para a extração da borracha. da castanha e
do babaçu. São assentamentos derivados do Programa de
Construção de Barragens Hidrelétricas e formados pelos
atingidos por essas construções e Minas Gerais tem
projetos nessa linha —; são assentamentos derivados do Plano
Nacional de Reforma Agrária, desenvolvido a partir de lutas
diversas pelo movimento sindical e pelo Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra; são assentamentos derivados
da discussão sobre a utilização das terras públicas em
diversos Governos Estaduais; são assentamentos, enfim, que
constituem um mapa extremamente diverso, sobretudo se
consideradas as especificidades regionais. E desse contexto
que estamos falando e também da possibilidade de aumentar,
ainda que com todos os entraves jurídicos e institucionais
que já foram lembrados, esse conjunto de beneficiários da
reforma agrária.
Apesar cessas civersidades e de uma d i versidade maior ainda
entre projetos de assentamento e projetos de colonização,
essas experiências têm mantido características extremamente
comuns, o que permite — gostaria de enfatizar — manter,
digamos assim, a partir desse segmento assentado, um
contexto, um diálogo especifico com o Estado brasileiro,
quer seja aquele Estado nacional — Governo Federal e suas
instâncias competentes -, quer sejam os Governos Estaduais e
Municipais, sobretudo a pós a Constituição de 1988. que
consolida um processo de transferência de recursos fiscais
para essas instâncias e possibilita que Governos Municipais
e Estaduais desenvolvam políticas voltadas para o setor
agrário e agrícola.
Então, é importante mostrar como eles têm características

comuns e como podem formar, a partir dai, um amplo segmento
e um diálogo de consolidação de políticas especificas, ainda
que extremamente claudicantes, voltadas para esse
agruamento de assentados.
sesse sentido. Quando hoje se discute no INCRA o processo
de emancipação dos assentamentos, diria que. observando os
desembolsos médios efetivados pelas politicas voltadas para
a agricultura familiar e a reforma agrária, preferiria
continuar na situação de assentado, mantendo um diálogo
consolidado sobretudo por meio da implementação de politicas
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especificas, a enfrentar esse contexto e as dificuldades
financeiras com as quais o Estado opera, a absorver ou
disputar uma árdua batalha por recursos federais no campo da
política diuturna familiar. Segundo os dados da CONTAG, no
ano passado, somente R$10.000.000,00 foram dispensados a
esse tema.
A outra questão ligada a essa realidade à qual me referi
engloba três aspectos que devem ser mencionados: a
possibilidade de geração de emprego, o processo ce segurança
alimentar e reforma agrária e os impactos regionais dos
assentamentos rurais.
Para não me estender demais, gostaria de passar rapidamente
por esses pontos. Em primeiro lugar, fazer reforma agrária
neste Pais é muito barato. Não se podem comparar R$12.000,00
com o que se gasta para a geração de empregos na cidade, ou
em qualquer setor industrial. Obviamente, para serem gastos
apenas R$12.000,00 no assentamento de uma família. é
necessário colocar um ponto final nesse processo de
valorização indevida das indenizações fundiárias.
Recertemente, a revista Veja" publicou uma matéria muito
interessante apontando os valores, em diversas localidades
do Pais, em processos de desapropriação de imóveis rurais
para fins de reforma agrária.
Mantido, então, por uma geração de empregos a baixo custo -
e emprego é extremamente importante no contexto da
globalização e dos desmantelamentos do nacional-
desenvolvimentismo -. o projeto político de assentamento
apresenta-se como uma alternativa extremamente importante,
absorvendo um contingente cada vez mais excluído das
possibilidades oferecidas pelo emprego-serviços e pelo
emprego-industrial
Em segundo lugar, em 1993 o IPEA divulgou os resultados do

mapa da fome, que mostrava 22% ca população brasileira
vivendo em condições abaixo dos limites de sobrevivência
mínima, ou seja. 32 milhões de pessoas. aos quais 16 milhões
vivem no campo, ou seja. se podemos dizer que a pobreza está
na cidade, sobretudo na periferia dos grandes centros
metropolitanos, a miséria está no campo.
A partir dai,, na medida em que existe um vértice alimentar
neste País, diferentemente do contexto europeu, poderíamos
pensar que os assentamentos pudessem se tornar um pivô
privilegiado, desde que amparados pela política diferenciada
especifica, na oferta desses alimentos.
Obviamente, não quero dizer que o processo de agricultura
empresarial capitalista não tenha condições de fazer isso.
Quero me referir à necessidade de pensarmos em uma política
de segurança alimentar que ao mesmo tempo associe emprego e
condições de vida para os trabalhadores rurais.
Por último, quero destacar que no contexto desses 1.500
projetos implantados: colonização, assentamentos,
extrativismo, etc., o impacto regional desses assentamentos
tem sido bastante exaltado pela midia, e temos dificuldade
de obter estudos mais concretos sobre isso.
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No Sul do Pará, por exemplo, o comércio local em diversas
regiões que reúnem grupos de assentamentos tem aumentado
significativamente. No interior de São Paulo, o assentamento
de mais 600 familias contribuiu em mais de 50% na
arrecadação tributária de diversos municípios. Na Bahia, na
região de Carave l as, Prefeitos mais ligados ao PFL discutem
a existência de assentamentos no seu município. Na região ce
Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, um conjunto de Oito
projetos de assentamento modificou, f undamentalmente, o
plano de oferta e abastecimento de alimentos nos municípios
adjacentes a Cruz Alta,
Há evidências, que devem ser melhor trabalhadas e
aprofundadas em estudos específicos, sobre essa dinamização
regional que esses projetos de assentamento têm causado e
proporcionado.
Gostaria de fazer um rápido comentário sobre a pesquisa aa
CNA. Infelizmente, não tenho a pesquisa original. Tive
acesso apenas aos dados publicados pela imp r ensa. Feita essa
primeira ressalva, seria interessante comparar esses dados à
Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar feita pelo IBGE
em 1993, sobretudo pensando nas populações rurais com até
dois salários mínimos. A pesquisa da CNA aponta 11% dos
assentados entrevistados sem água, sem rede rural. A PNADE
de 1993 mede o padrão de vida de famílias com até dois
salários mínimos, residentes no meio rural, em 12% sem rede
rural. Pela CNA. 38% não têm energia elétrica nos
assentamentos; pela PNADE, 46%. Pela CNA. 80% dos
assentamentos possuem rádio; na PNADE, somente 67%. Pela
pesquisa da CNA. 33% possuem TV. pela PNADE. apenas 25%.
Coleta oe esgoto, pegando os dados comparáveis, como fossas
e outros, pela pesqusa ca CN#. 33% se utilizam dessa forma
de coleta de esgoto: pela pesquisa da PNADE, 40%. Rede geral
de esgoto, na pesquisa da CNA, somente 1% e também 1% pela
pesquisa da PNADE. Nenhuma coleta de esgoto, pela pesquisa
da CNA, 66%; na pesquisa da PNADE, 59%.
O que quero dizer com esses dados e comparações é que, em
primeiro lugar, como ficou evidente, há uma desproporção
entre o que foi gasto pelo Governo e os resultados.
O pviamente, eu diria que, tendo por case o q ue foi gasto. -e
da forma como foram feitos os gastos, os assentamentos vão
muito bem.
Em segundo lugar, a realidade rural brasileira é

extremamente miserável e. em termos de renda patrimonial
extremamente concentrada. Então, não é de espantar que os
assentamentos apresentem condições semelhantes àquelas em
que estão hoje inseridas famílias com até dois salários
mínimos no meio rural.
Finalmente, em terceiro lugar, é preciso apontar que,
apesar desses resultados, as condições de vida das famílias
assentadas melhoraram, se comparadas às suas condições
anteriores.
Falo, aaui. com base em diversos estudos de casos
levantados nas mais diferentes regiões do Pais, nos Quais
apontada, sobretudo, a possibilidade dessas populações
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marginalizadas terem acesso a comida - o que não tinham
antes -, a poderem se alimentar diariamente, o que não
faziam antes.
É preciso levar isso em consideração, e não se prender a

determinadas racionalizações estatísticas, na medida em que
elas podem ter interpretações diferenciadas. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - Esta Presidência passa a palavra ao
coordenador aos debates ceste painel. Deputado Aberto Pinto
Coe 1 riO.
O Sr. Coordenador (Deputado Alberto Pinto Coelho) -
Passaremos, neste momento, á fase da reunião destinada aos
debates com o Plenário. Todos os participantes poderão
formular perguntas aos debatedores. Ás questões poderão ser
formuladas por escrito ou oralmente, mediante inscrição
prévia. Solicitamos aos inscritos que fizerem uso do
microfone que sejam objetivos e sucintos, dispensada a
formalidade das saudações pessoais. Cada inscrito disporá de
até 3 minutos, devendo limitar-se a uma pergunta por
intervenção, resguardada a possibilidade de nova inscrição.
Da mesma forma, e dada a exigüidade do tempo, encarecemos
aos expositores que forem inquiridos que Drocurem, sem
prejuízo ao conteúdo das respostas, serem também o mais
breve possível

Debates
O Sr. Coordenador - Primeira pergunta, formulada pelo
representante da RURALMINÂS, João Vítor Ferreira, para o
Prof. José Ely da Veiga: "Se não há, no Pais, uma real
reforma agrária, mas, sim, uma política de assentamento -
com o que concordo -, poderia V. Sa. apresentar alguns
indicadores para uma verdadeira reforma agrária no Brasil?'.
Vou acrescer a esta uma outra pergunta. ae José Cleber
Pereira, do INCRA, também dirigida ao Prof. José Ely da
Veiga. E a seguinte: Com sua experiência internacional em
reforma agrária, quais as principais sugestões que daria ao
Governo, com o quadro político atual, para que fosse
executado um programa de reforma agrária, se o que está
sendo executado, como o senhor afirma, não é um real
programa, mas uma simples política de assentamento?".
O Sr. José Ely da Veiga - Vou usar um artificio. Para mim,

o fator fundamental para responder a essa questão é Saber se
a sociedade está convencida ou não de que a forma familiar
de produção é mais vantajosa do ponto de vista econômico-
social e ambiental aue a forma patronal. Quando vemos o Rei
da Soja, Olacír de Morais, oferecendo suas terras ao
Goverric, por um preço alguns milhares de vezes maior que o
preço que ele pagou, quando as obteve através de incentivos
fiscais dados à época pela política de ocupação ao Oeste.
sentimos o que a sociedade brasileira é capaz de fazer. Ela
entregou praticamente de graça essas terras ao Olacir, que,
durante muito tempo, plantou soja com prejuízo e o bancou
com dinheiro do banco e da empreiteira. Agora, ele quer que
o INCRA compre essas terras por um valor absurdo. Nem os
fazendeiros vizinhos dariam por elas a metade do valor. Isso



mostra cue vivemos numa sociedade q ue ainda não acordou para
as vantagens da agricultura familiar, ao ponto de vista
econômico-social e ambiental. numa sociedade ainda presa a
um mito da maior eficiência da agricultura patronal.
Enauanto isso não mudar, dificilmente vai mudar a situação
política que impede a reforma agrária. A oligarquia
fundiária, que foi a elite dominante no Brasil, conseguiu
prolongar esse estado. Fomos o último pais a acabar com a
escravidão. Essa mesma oligarquia conseguiu, na
Constituinte, colocar cláusulas para impedir a reforma
agrária. Hoje, qualquer tentativa de modificação, por menor
que seja. na legislação complementar, passa por uma barganha
com a bancada ruralista. Nessas condições, não vejo a
possibilidade de o Pais fazer uma reforma agrária. O que
seria necessário para se fazer uma reforma agraria? A
sociedade precisa evoluir, ter representantes que estejam
mais ligados às necessidades da Nação. Isso só vai acontecer
quando a própria sociedade valorizar a sua agricultura
familiar. Não são idéias abstratas. Temos uni potencial
econômico-social e ambiental fantástico. Caso ainda haja 3
milhões de estabelecimentos de agricultu'a familiar, isso
representa um potencial enorme. Será cue a sociedade
brasileira, como todas as nações, vai acordar para isso no
final do Século XX? Isso aconteceu com tocas as nações que
se desenvolveram no inicio do século. A nação líder desse
ciclo de desenvolvimento resolveu essa questão em meados do
Século XIX. Para os Estados Unidos optarem por uma política
que favorecesse a agricultura familiar, principalmente no
Oeste, houve uma guerra civil. O Norte progressista e
industrialista venceu um Sul oligárquico, voltado para o
mercado externo, exatamente como acontece no Brasil. Os
industrialistas venceram e fizeram uma política cie ocupação
que valorizava a agricultura familiar. Vivemos num pais onde
acontece exatamente o contrário. Todas as opções políticas
importantes são tomadas contra a agricultura familiar. Até
agora, as pessoas acham que a agricultura patronal seja
necessária. A maneira de interpretar esses dados da pesquisa
do leite, feita aqui pelo representante da entidade
patronal, mostra isso. Estava acui anotando encuanto ele
falava. O Que ele procura mostrar?
O que ele procura mostrar é que 78% forneciam apenas 28% da

produção e 3% eram extremamente eficientes e produziam 28%.
Por que a gente esquece cie olhar no meio? No meio, vejo que
pelo menos 20% dos produtores que fornecem 44% do leite, ou
seja, metade cia produção leiteira, pelos dados exibidos
aqui, vem de estabelecimentos médios, em sua extrema maioria
de estabelecimentos familiares, que é justamente o objetivo
que estamos perseguindo. E isso oue queremos. O Brasil vive
até ioje sob esse mito. Então, faz-se uma pesquisa como essa
e no dia seguinte vê-se uma manchete, cue é simplesmente um
disparate, no suplemento da "Folha de S. Paulo", no qual o
próprio repórter revela que não só é completamente enganado
pelo mito da maior eficiência da agricultura patronal, como
revela um tremendo preconceito contra a agricultura
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familiar. Ora, não estou falando isso para efeito de
denúncia e sim para que raciocinemos em cima disso, pois a
sociedade brasileira ainda tem uma visão preconceituosa.
Enquanto esse preconceito perdurar, ele vai refletir nas
eleições e os nossos representantes vão continuar votando a
favor da hierarquia fundiária e, numa situação como essa,
não é possivel fazer reforma agrária. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - A próxima questão é formulada pelo Sr.
Elcio Cruz de Almeida, da UFV, para o Sr. Roberto Simões:
Considerando a atual política de assentamento, que se
assemelha mais a uma política de colonização do que à
reforma agrária, a atual falta de estrutura agrária e de uma
política agrária estável não inviabilizam esses projetos,
considerando a função social ca propriecade, segundo a Lei
flQ 4.504. de 1964?
O Sr. Roberto Simões - A pergunta não me parece muito
clara. Se entendi, ele questiona que a reforma agrária
também é inviabilizada por esse tipo de coisa.
Tentei colocar o meu pensamento de uma maneira elegante,
sem questionar outras pessoas que têm pouco conhecimento na
prática. Agora, é um direito meu de defesa, porque fui
citado nominalmente.
Gostaria de dizer que, enquanto continuarmos com esse
diálogo ou essa disputa - como eu conheço, eu sou o dono ca
verdade, eu conheço o mundo inteiro, os dados da CNA não são
assim, os meus é que são bons -. a situação vai continuar
do jeito que está. Isso, porque não há objetividade para se
fazer as coisas. Acho que as duas partes interessadas deviam
trabalhar em conjunto, se abstendo de ajudas externas que
muitas vezes não adiantam nada. Porque se as duas se
assentarem para discutir, tenho certeza de que o problema
será resolvido. Falamos em nome de uma representação que tem
mais ou menos 250.000 produtores, na qual não nos procuram
grandes produtores. Eles têm fóruns próprios, têm meios
próprios e recursos suficientes para contratarem os seus
serviços. As pessoas que representamos são de médio para
pequeno. Estou mostrando uma realidade sem questionar outras
pessoas, sem querer que me avaliem. Só gostaria de dizer que
sou engenheiro com mestrado em economia rural e produtor
rural numa a"ea óe 300na. Conheço este lado.
O Sr. Coordenador - A próxima questão é formulada por
Otacilio Cândido Pereira, da FETAEMG. para o Secretário José
Carlos Carvalno: 'Qual o volume de recursos que foram
investidos em cada familia assentada e qual o tipo de
assistência técnica prestada?'.
O Sr. José Carlos Carvalho - Pelo enunciado, parece-me que
se pergunta o valor médio dos investimentos nos
assentamentos. E um dado que não tenho, no momento. Aqui
está o re presentante co INCRA - Minas Gerais, que poderia
responder a ela com mais precisão.
O Sr. José Ely da Veiga - E muito difícil calcular esses
valores. Os registros sobre essas operações foram feitos de
maneira bastante ineficiente pelo INCRA, no ano passado. E o
pior, no Governo Collor queimaram-se arquivos. Quando a FAO
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foi fazer esses cálculos, foi necessário fazer uma série de
aproximações, visitas aos locais, tentativas de estimativas,
etc. Há uma grande confusão em torno disso, inclusive quando
as pessoas citam ou não valores de terra ou dizem se as
indenizações já foram pagas ou não.
No geral, dos cálculos de que participe quando estava no

Governo, não precisando pagar uma indenização absurda para
obter a terra, assenta-se uma família no Sudeste do Pais por
U$10.000,00, computando-se o serviço de infra-estrutura.
Agora, se me disserem que vou ter que pagar uma indenização
de acordo com os cálculos, muito interessantes, apresentados
por Sérgio Leite, observa-se que serão pagos, geralmente,
505,' a mais pelo valor da terra. O valor de mercado é
acrescido de 50% nas indenizações. Se se coloca r esse fator
no custo, ele será, evidentemente, muito mais alto.
O Sr. Coordenador - A próxima questão será formulada

oralmente por Brasilino Moreira da Silva.
O Sr. Brasilino Moreira da Silva - Sr. Presidente,
companheiras e companheiros, gostaria de fazer alguns
questionamentos. O nosso adversário da FAEMG tocou na
questão da pesquisa. ( Lê:)
"1 - Sobre a natureza da pesquisa.
A simples intenção ca CNA, uma confederação que é
reconhecida publicamente como a articulação mais atrasada cio
latifúndio, de encomendar uma pesquisa para provar que os
assentamentos não deram certo já desmoraliza, por si só, a
pesquisa. Seria como o PFL encomendar uma pesquisa sobre o
que pensam os militantes petistas.
Consideramos que a CNA não tem nenhuma credibiiiaaae para
realizar uma pescuisa dessa natureza. Estranhamos por que a
CNA não levou em corta a pesquisa Que a FÁO, um organismo da
ONU. fez em 1992, em todos os assentamentos do Brasil, e que
levantou informações muito mais fidedignas. Se a CNA não tem
muita idéia do que poderia pesquisar na agricultura
brasileira, sugerimos que pesquise, por exemplo: 1 - Quem
são os proprietárias e por que existem ainda no Brasil
120.000.000ha totalmente improdutivos nas mãos de grandes
p roprietários. 2 - Quem são e por cue os grandes
proprietárias não pagam o ITR. E os poucos países que pagam
o Gove r no contribuem com menos de uma Coca-Cola por hectare.
3 - Por que a produção agropecuária de 1995 foi menor ao que
a colhida em 1985. embora a população nesse período tenha
crescido em 23%.
2 - Sobre resultados da pesquisa.
Certamente, esperamos que o Instituto Vax Popul i tenha
utilizado critérios científicos para determinar a amostra e
os critérios das perguntas, dos quais desconhecemos a
metodolog ia e sobre os quais não podemos opinar. Mas OS
próprios resultados da pesauisa podem ter interpretação
diferenciada. de acordo com o que foi publicado pelos
jornais. Sem querer contestá-los, mas procurando explicar
alguns deles, por exemplo:
a) A pesquisa identificou que a renda média mensal é de
R$132,00 por família. Na pesquisa de 1992, a FAO

1
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contabilizou que a renda familiar por mês era, em média, de
3,7 salários mínimos, o que hoje ultrapassaria RS400.00
mensais. A diferença pode estar no critério de definição de
renda, pois, segundo o Vox Populi, 42% dos assentamentos
produzem para consumo. Mesmo que seja para consumo, ISSO
deve ser considerado como renda.
b) A pesquisa identificou que 28% dos assentados têm
dividas com o Banco. E verdade, tiraram crédito do PROCERA.
Mas não significa que são inadimplentes, ou seja, q ue não
pagam, como interpretou a CNA. Segundo o Banco do Brasil,
apenas 3% dos mutuários assentados do PROCERA são
inadimplentes. Essa linha de crédito do Banco é a mais
honrada pelos tomadores de empréstimos.
C) Não sabemos de onde o Presidente da CNA tirou a
informação de que 1/3 dos assentados já venceram as terras.
Primeiro, porque é 

p
roibido vender as terras antes de dez

anos, e a maioria absoluta dos assentamentos tem menos de
Oito anos. Segundo, porque a pesquisa da FAO revelou que, em
média, apenas 15% dos assentados tinham desistido de seus
lotes, o que também não significa que venderam a área. Por
outro lado . a média nacional se elevou por causa do nivel
de 40% de desistência nos projetos de colonização, e não
reforma agrária, da Amazônia, onde a malária e as péssimas
condições expulsam os parceleiros. No Nordeste e no Su l , a
média é de 5%.
d) Dizer que o INCRA gasta US$50.000,00 por família é uma
mentira e um absurdo. Segundo os dados do INCRA entregues ao
Ministro do Planejamento no ano passado, o valor médio total
gasto nos programas de reforma agrária corresponderia a
R$30.859,00 por família, sendo que R$23.663.00 são na forma
de créditos e valores que os assentados r eembolsarão, e
apenas R$7.197,00 por família representam custo para o
Governo. Portanto, todas as despesas que o Governo faz com
alimentação temporária, moradia e desapropriação são
devolvidas pelos assentados. Mesmo no crédito para produção,
o valor do PROCERA é de apenas R$7.500,00 por família.
Aliás, infinitamente inferior aos milhões que certos
fazendeiros caloteiros retiraram do Banco do Brasil e até
hoje não pagaram.
O Sr. Presidente - Esta Presidência lembra ao coordenador

que, impreterivelmente ás 10h15min, faremos o encerramento
deste primeiro painel, para darmos prosseguimento ao
Programa, com o segundo painel.
O Sr. Coordenador - A pergunta foi formulada ã FAEMG:

portanto, eu pediria ao Sr. Roberto Simões que fizesse uso
da palavra.
O Sr. Roberto Simões - Não tenho nada a acrescentar à

palestra cio meu nobre adversário.
O Sr. Coordenador - A próxima questão é formulada por
Sebastião Pereira Cajango. do INCRA do Mato Grosso, e é
dirigida ao Sr. José Ely da Veiga: "Eu gostaria de saber se
V. Sa. tem conhecimento da operacionalização do programa
PRONAR, pois em nosso Estado os pequenos agricultores
continuam excluídos - os Bancos continuam insistindo em
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garantia rea para contrair financiamento, seja grupal ou
individual
O Sr. José Ely da Veiga - Essa questão é importantíssima.
Em primeiro lugar, o PRONAF, na forma que está, foi
decretado há poucos dias, faz pouco mais de um mês. A sua
implantação será um processo complexo. Não sei se vocês têm
connecimento do decreto presidencial. Ele prevê a formação
ce uma série de conselhos e coisas desse tipo, e não vai ser
do dia para a noite que um programa como esse será
executado.
Então, paralelamente a isso, foram tornadas medidas com
referência especificamente ao crédito, que estão sendo
implementadas sem esperar que toda essa estrutura prevista
no decreto seja montada. De fato, como está havendo uma
mudança muito grande no modelo global de política agrícola,
o PRONAF é apenas uma perna no que está acontecendo.
A política agrícola no Brasil tinha um modelo, até meados
dos anos 80, que se esgotou. Atualmente, estão esperando um
novo modelo. Este ano, estamos começando a enxergar qual vai
ser mais ou menos a cara cesse novo moaelo de politica
agricola. Uma cas coisas que fica bastante evidente - e é
sobre isso que gostaria de chamar a atenção, vale para o
PRONAF, mas vale também principalmente para os agricultores
que não se enquadram no PRONAF - é que praticamente acabou a
IGF como opção de compra, o que significa que aquele sistema
que antigamente cava garantia aos Bancos de uma compra final
pelo Governo acabou. O Banco não tem mais a garantia de
compra pelo Governo. Portanto, de uma maneira geral, a
estrutura bancária está reagindo no sentido de pedir essa
tal garantia real.
E importante insistir Que, no decreto do Presidente da
República a propósito do PRONAF, especificamente, está
previsto para o pessoal do PRONAF a equivalência a produto,
o que equivale á compra por parte do Governo, que a rigor,
em principio, seria uma garantia para o Banco. Nesse
sentido, tenho a impressão de que está havendo - como é uma
coisa muito nova e as mudanças estão sendo muitas e em pouco
tempo - muito ruido nessa cadela. Para esse tipo de
orientação chegar a ser clara para um Gerente ce Banco em
nivel municipal, muitas vezes leva-se muito tempo. E ele vai
cumprir ordens de seu superior. Então, só vejo uma saída -
acho que quem fez a pergunta deve estar vendo um monte de
produtores apressados para conseguir esse crédito sem
conseguir -, que é mobilizar suas organizações
representativas, sindicatos, etc. e chamar a atenção das
autoridades a respeito disso.
Em principio, se entendi bem, o PRONAF estaria sendo
implantado com a ajuda dos Secretários de Agricultura dos
Estados. Essa é uma questão que tem que ser levada a eles
imediatamente para Que tomem providências.
Essa é uma pergunta que tem fundamento, pois a rede
bancária está com urna dificulcae tremenda para se adaptar a
essas mudanças e, tendo essa dificuldade, está criando
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obstáculos a uma proposta governamental que, em princípio,
tem que ser aplaudida.
Queria aproveitar para fazer uma observação muito rápida
sobre pesquisa, uso de dados, etc. Eu não contesto nada. Até
ao contrário, queria aplaudir aqui o Dr. Roberto Simões,
representante da FAEMG, por sua atuação junto à CNA.
Gostaria de aplaudi-lo pelo fato de que estamos hoje
debatendo, usando pesquisa, porque no meu tempo, no tempo em
que eu estava no Governo, a atitude das organizações
patronais era, em vez de mostrar pesquisa, mostrar o coldre.
Falava-se muito mais em pegar em armas do que em fazer
pesquisa nos assentamentos. No meu ponto de vista, esse é um
avanço muito importante, que merece aplauso. Agora, quanto a
comparar os dados da pesquisa ou não, eu cicia que, em
primeiro lugar, não vou aqui ficar discutindo metodologia do
Vox Populi. Parto do principio de que foi uma pesquisa
séria. E o Sérgio Leite já mostrou que ela revela,
considerando que os dados estejam todos corretos, uma
situação muito melhor do que a da agricultura brasileira em
geral, e a maior parte desses assentamentos foram feitos aos
trancos e barrancos, não podemos nos esquecer disso.
Eu mesmo, na minha experiência governamental, tenho feito
de tudo para que o planejamento seja ce iniciativa tanto
estadual como do INCRA. Na verdade, quando olho os
assentamentos que existem no meu Estado, vejo que todos eles
foram fruto de acampamentos em estradas ou projetos
emergenciais. Vou dar um dado muito simples. Por exemplo,
pelos nossos estudos, o tamanho do lote com viabilidade
económica tinha que ser, no mínimo, 25ha. Normalmente, o
número de famílias mobilizadas para serem assentadas naquela
terra era muito maior. Depois de muita negociação política,
e por insistência das próprias lideranças dos trabalhadores,
o número de famílias assentadas na área era superior àquele
que os estudos técnicos mostravam como viável. Basta dizer
isso para mostrar que certamente existe muito assentamento
no qual ao invés de se fazer um projeto sério de
desenvolvimento da agricultura familiar se fez na verdade
uma multiplicação de minifúndio. Como tal, eles só podem ter
de fato, nos indicadores, de ter acesso a isso ou aquilo.
São os mesmos números dOS minifúndios brasileiros. Agora, ao
mesmo tempo, apesar de ter Sido aos trancos e barrancos, um
número expressivo de assentamento demonstra exatamente o
inverso. Sobre isso não preciso citar as reportagens do
Globo Rural. Existem assentamentos, principalmente na Região
Sul, que demonstram deficiência e avanços que se fossem
comparados ao quadro do aue é nossa agricultura patronal nos
traria um grande avanço. Faço questão de dizer, não se trata
de uma disputa de conhecimento, porque no comentário que
f iz, se é que foi dirigida a mim a observação, estou
mostrando os dados da pesquisa do leite. Estou me baseando
nesses dados, sem contestá-los e mostrando dados completos e
não só o que interessa.
O Sr. Roberto Simões - Sr. Coordenador, posso fazer uso da
palavra?
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O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Roberto Simões.
O Sr. Roberto Simões - Acho que estou dando IBOPE. porque
voltei a ser citado. Gostaria de voltar ao tema. O que
estamos trazendo é o que não está sendo reconhecido. Estamos
trazendo uma mão, um diálogo, oferecendo dados q ue fomos
pesquisar. Contestem-nos com outros dados Nesses
assentamentos apresentei resultados médios. A média
significa que acima e abaixo cela tem valores. Portanto.
deve haver coisa aproveitável lá. Vamos desarmar os
espíritos. O que o professor chama de agricultura patronal?
A agricultura familiar também é patronal. Interessa ao
agricultor familiar o preço do produto, e não, o preço do
salário. Ele emprega mão-de-obra eventualmente. Para que
esses radicalismos? Uma agricultura é familiar a outra, a
patronal, é a má. Não tem naca disso não. Vamos discutir,
encontrar caminhos. Obrigado.
O Sr. Presidente - Infelizmente nosso tempo expirou. Temos
aqui ainda inúmeras perguntas formuladas, Que encaminharemos
aos debatedores, para que, na medida dO possivei . possam
responder a cada um de seus formulado-es. Informamos aos
participantes que hoje, terça-feira, e amannã, quarta-feira,
este seminário será subdividido em duas partes. NO período
da manhã teremos dois painéis, e à tarde, de 14 às 18 horas,

teremos grupos de trabalho.
Os grupos de trabalho têm por objetivo a apresentação e a
discussão das propostas que vão compor o documento. Que será
apreciado na reunião plenária final de quinta-feira.
Informamos ainda que, para efeito de registro de presença no
crachá, esta reunião plenária prevista para encerrar-se ao
meio-dia vale como uma só reunião, apesar de englobar dois
pairiéis, conforme consta no regulamento do seminário.
Esclarecemos também que os crachás não serão carimbados na
entrada dos grupos de trabalho. Estão encerrados os
trabalhos do 1Q Painel "Reforma Agrária e o Atual Modelo de
Desenvolvimento".

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião
por 5 minutos, para, em seguida, dar prosseguimento ao
Seminário Legislativo "A Reforma Agrária em Minas Gerais".
com o Painel 2 - "Política Estadual de Reforma Agrária".
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Esta Presidência, em prosseguimento ao Seminário Legislativo
"Reforma Agrária em Minas Gerais", vai dar inicio ao Painel
2 - 'Politica Estadual de Reforma Agrária".

Composição ca Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á
Mesa o Exmo. Sr. João Batista dos Mares Guia, Assessor
Especial do Governador de Minas Gerais para a Reforma
Agrária, conferencista do Painel 2 - "Política Estadual ce
Reforma Agrária" os Exrnos. Srs. Debateco'-es Armando Viera
Miranda. do Movimento dos Trabainadores Rurais Sem-Terra -
MST. Coordenação Estadual: Sra. Maria Antõnia Costa
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Nogueira, Diretora de Politca Agrária da FETAEMG; e Srs.
Melcriior Augusto Ce Melo. Superintendente do INCRA de Minas
Gerais; Mário Ramos Vilela, consultor do Centro Nacional de
Pesquisa de Milho e Sorgo da EMBRAPA; e o Deputado JOãO
Leite, Coordenador dos Debates.

Palavras ao Sr. João Batista dos Mares Guia
Gostaria de iniciar o meu pronunciamento com uma boa

noticia. Venho de um café da manhã com o Governador e com o
Ministro Extraordinário de Assuntos Fundiários, que, em
virtude de um incidente em São Paulo, teve que retornar a
Brasilia. A noticia propriamente dita é que os recursos
previstos, para o ano de 1996. para a reforma agrária, já
estão em processo de liberação. Já negociamos e acertamos a
parte que compete a Minas, seja para o PROCERA, seja para
investimento	em	assentamentos,	conforme	prioridades
estabelecidas através de negociações, das quais fazem parte
todos os representantes dos movimentos. Na próxima semana,
estaremos em Brasilia, acertando os detalhes finais. A
liberação aos recursos será feita á medida que os projetos
de assentamentos forem sendo produzidos em conjunto. O
volume de	recursos q ue	teremos para	Minas	Gerais,
descentralizados pelo Ministério, será da ordem de
R$30.000.000,00. R$20.000.000,00 serão para o PROCERA, e
R$10.000.000.00, para investimentos, que, se Somados á ação
concreta ao Governo do Estado, na área de educação e saúde.
e á atuação do DER-MG, COPASA-MG e CEMIG, ooderão chegar
perto de R$40.000.000.00, valor suficiente para começarmos a
cumprir aquela meta aue temos negociado com os movimentos,
ou seja, o assentamento de 1.530 familias, de julho de 1996
a julho de 1997. Já começamos também a negociar recursos
para que, no periodo de junho de 1996 a junho de 1998,
possamos aplicar R$40.000.000,00 na implantação de novos
assentamentos.
A segunda boa noticia é que o Ministério acolheu

corrletamente a nossa tese de descentralização gracual e Que
se passe a defender a estadualização do ITR por meio de um
fundo, para que os Estados, em articulação com os
movimentos, passem a realizar, de maneira descentralizada,
iniciativas concretas de reforma agrária. Temos que ser
capazes de articular essa aliança, trabalhando junto ao
Congresso Nacional, pois a tese que hoje prevalece não é a
da estadualização do ITR, mas a da sua munici palização, que
criamo de pulverização Co ITR.
Em relação ao nosso propriamente Cito, vou-me limitar a

expor o que a experiência da assessoria vem acumulando de
abril até esta data.
Os resultados não devem ser vistos como produto da

assessoria ou do próprio Governo. Devem ser vistos muito
mais como resultado das muitas interações, dos diálogos
constantes nas negociações e das parcerias que vêm sendo
construidas. Nenhuma cas idéias aqui apresentadas pode ser
tomada como idéia de tal ou qual ator. Elas são fruto,
repito, desse entendimento, dessas negociações. Portanto,
são idéias que chamaria de coletivas.
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Gostaria de dizer que a q uestão agrária em Minas Gerais tem
sido, ou vinha sendo, até então, uma espécie de política
negativa. Política negativa é a não-politica. E a pior
política é a não-politica. Por exemplo, tradicionalmente, em
Minas, a questão agrária, na verdade, era ocultada sob a
crença, sincera por parte dos seus autores, mas que vem se
mostrando equivocada, de que uma boa política agrícola
sustentada ao longo do tempo seria suficiente para resolver
a questão agrária.
Ora, não nos iludamos. A questão agrária é, em

primeirissimo lugar e antes de tudo - e nisso estou de
acordo com a visão que tem o MST e a CONTAG -, uma questão
de redistribuição de terra. A questão é: qual é o limite
dessa política redistribut iva de terra? Mas eludir a Questão
agrária, imaginando que a sua solução se dará por via de
políticas agricolas eficazes, é simplesmente desconsiderar
que há uma questão social, cruciante, colocada na ordem do
dia e que requer, da parte do Governo e da sociedade, ações
concretas para seu equacionamento e sua solução.
Em Minas Gerais, a tradição conservadora é de que a questão

agrária feasse subsumida ou subordinada à eficácia de
ooliticas agricolas. O resultado é que, com o passar aos
anos e das aécacas. a temos instaurada no Estado,
reconhecida por todos, tanto é que este seminário é uma
expressão abrangente desse consenso. lima herança recebida de
omissões ao longo de anos e de sucessivos governos. A
responsabilidade agora é de todos nós.
A Outra forma de eludir ou contornar a questão agrária e,

portanto, não enfrentá-la, vinha ocorrendo por meio de ações
exemplares ou de ações espetaculares, para serem usadas
eventualmente e de maneira assisternática. Invariavelmente,
esses momentos espetaculares foram transformados em
"marketing" politico.
Lembro-me de quando o Sr. Moacir Lopes era Presidente da

RURALMINAS, do espetáculo curiosissimo exibido lá no
distrito irrigado de Jaiba. da famosa chegada da água até o
local onde estavam os primeiros assentados. Só que isso tudo
foi uma encenação ridicula. Era uma caixa d'água improvisada
e oculta, e, por causa da gravidade, a água ia descendo até
uma torneira que, no momento da inauguração, aeveria jorrar
alguma água. Passado aquele momento, voltou-se ao ponto de
partida, ou seja, nada. Lamentavelmente. isso aconteceu. E o
efeito do 'marketing" politico.
Há duas maneiras de se fazer politica pública. Uma maneira

é a forma concreta por meio do diálogo, da negociação, do
entendimento e do enfrentamento da realidade tal como ela é.
Trabalhar com a realidade empiricamente e negociar o curso
da ação, como estratégia de longo curso. medinco as ações e
as possibilidades e estabelecendo metas cornpartilnadas: isso
é verdadeiro, é democrático, é educat i vo, é promoção da
cidadania. A outra forma é o que a ciência politica chama,
na linha do marketing" politico, de busca de legitimação. A
busca de legitimação opera na esfera mais simbólica, a
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esfera do ritual, por assim dizer, do ritual do poder, a
esfera do monopólio da informação, da dissimulação.
Em Minas, ao longo do tempo, o que se fez, portanto, foi
uma ação assistemática, pautada pela eventualidade, e o que
eu chamo de política negativa: a não-política agrária.
Repito, então, que uma eficaz política agricola,
sistemática, conduzida seqüencialmente ao longo do tempo,
poderia resolver a chamada questão agrária.
Também em Minas Gerais tivemos uma característica, sem
nenhuma intenção perversa por parte dos atores e aqui não
responsabilizo absolutamente as esferas técnicas, mas sim os
diferentes governos, e todos eles, sem exceção, do passado
mais recente ou mais remoto. Trata-se do manejo das terras
devolutas. Em primeiro lugar, nesse particular, nunca se
teve transparência, nunca se publicou algo sobre o problema
das terras devolutas, nunca se abriu essa caixa-preta, para
se saber ao certo qual é o estoque das terras devolutas,
onde elas se encontram e como se vem processando a ocupação.
A única exceção, eu diria, fica por conta da RURALMINAS,
nos muitos momentos de seriedade administrativa que teve,
quando, agindo de modo rigo roso, embora sem orientação
política redistributiva, o fez, com rigor, isenção e
honestidade.
De qualquer maneira, do ponto de vista de uma política de

Estado, essa Política sempre faltou, e o resultado disso é
que, repito, a questão das terras devolutas ficou sempre
como uma caixa-preta. Tanto é que chegamos ao acordo de
colocar como um dos temas de reflexão para os grupos de
trabalho a questão das terras devolutas, que será discutida
com tooa a transparência. E não nos equivoquemos: pelos
entendimentos que já fiz com o Presidente da Assembléia, com
o Líder do Governo na Casa e com representantes de todos os
Partidos políticos, a PEC flQ 18, sem julgar as intenções de
seu autor, Deputado Jairo Ataide, que certamente terão sido
as melhores possíveis, será aberta á discussão, não terá,
por assim dizer, encaminhamento legislativo e, muito
provavelmente, será retirada de tramitação, para oue, por
meio da Comissão de Política Agrícola e Agropecuária,
presidida pelo -Deputado Paulo Piau, possamos reabrir a
discussão e elaborar uma proposta, a fim de que a Assembléia
Legislativa possa discuti-la e arová-la em bases
consensuais, inclusive com a presença dos representantes dos
trabalhadores nesse processo de discussão. Isso, sim, é
democrático! Mas isso nunca foi feito em Minas Gerais.
Então, estou aqui tentando descrever o que é uma não-
política agrária, isso é, como, ao longo do tempo, essa
questão vem sendo tratada, ou destratada, em Minas Gerais.
Obviamente, temos ai a exclusão dos atores sociais mais
relevantes, aue são os fiéis interessados na solução da
questão agrária. Ora, se não se pensa a questão agrária como
questão de Estado, de política pública de Estado, é evidente
que os atores sociais envolvidos, no caso, os trabalhadores
excluídos, os não-proprietários e os pequenos proprietários,
não são interlocutores, não são parceiros para negociação, E
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nunca foram A não ser em alguns momentos episódicos, para
cooptaçao política localizada. Eis ai de novo o efeito
simbólico da legitimação política da ação estatal. Isso é
que e politica conservadora: não enfrentar os problemas com
resol ut iv idade.
A partir desses reconhecimentos críticos e com a criação da
Assessoria Especial do Governador para a Reforma Agrária, em
abril, imaginamos que o primeiro passo seria aprender a
aprender - aliás, um passo permanente. E o melhor caminho
para aprender a aprender é buscar o diálogo e a interlocução
com todos. Então, num primei ro momento, que imaginamos
esteja se encerrarco neste seminário legislativo - e vamos
explicar o porquê -. estaremos também abrindo uma segunda
fase da questão da reforma agrária no Estado de Minas
Gerais. Imaginamos, então, o seguinte cenário: realizar, em
Belo Horizonte, um grande encontro estadual - o que foi
feito no dia 15 de maio, com a presença do p residente cc
Poder Legislativo e ce vários Deputados: do Presidente do
Poder Judiciário, Dr. Márcio Aristeu; do representante do
Ministério Público; de D. Luciano Mendes de Almeida; do MST:
do MLT - Movimento de Luta pela Terra; da Comissão Pastoral
da Terra: da CARITAS: da FETAEMG: da FAEMG; da ABCZ: de
representantes das agências estatais: da Policia Militar;
das Secretarias de Agricultura, do Meio Ambiente e co

Desenvolvimento Sustentáve l , do Trabalho e da Educação ; ca
COPASA: da CEMIG; do DER; e da própria TELEMIG, que não é
vinculada á estrutura do Estado e assim por diante.
Aquele seminário foi muito importante, porque foi o
primeiro fórum organizado com o intento de se discutir a
questão agrâria, sem nenhuma tergiversação. Chegamos a
apresentar uma proposta que, naquele momento, do ponto de
vista da iniciativa política, revelou-se de certa

ingenuidade.
Entretanto, na sua concepção, revelou-se muito concreta, e
seria a criação, naquele momento, de uma secretaria
executiva da reforma agrária, não institucionalizada,
informal, de composição paritãria Estado-sociedade civil,
sob a minha coordenação, sem nenhuma decisão por voto, mas
tudo por consenso, ã qual estariam vinculados pelo menos
três grupos operacionais tomadores de iniciativa- um grupo
para tratar das questões juridicas, outro grupo para tratar
do desenvolvimento de pro'etos técnicos de assentamento, e
outro grupo para tratar de rastrear as fontes possiveiS de
financiamento da reforma agrária, mesmo fora do Pais, ou de
mobilizar parcerias na sociedade civil, ou mesmo fora do
Pais, visando ao aporte de recursos.
No entendimento dos movimentos daquele momento, o MST, o

MLT. e também com o apoio da CPT e da Cãritas, de certo modo
a FETAEMG teve suas reservas, mas foi mais receptiva. Criar
uma secretaria executiva com tais grupos operacionais era,
no mínimo, prematuro, porque estávamos apenas começa ndo a
interlocução e não havia ainda uma base concreta que pudesse

justificar uma confiança na ação de governo e, portanto. uma
reciprocidade.
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Convenhamos, os movimentos tinham razão. O histórico
acumulado era de politicas negativas, era um histórico de
não fazer politica agrária. Entendemos isso e, no segmento,
o que se fez? Juntamente com o INCRA, ao lado do
levantamento empirico da situação fundiária no Estado e da
identificação de todas as situações pontuais de conflitos
mais ou menos graves com acampamentos dentro de terras
ocupadas, ou acampamentos dentro de terras já
desapropriadas, mas ainda sem a emissão de posse final, ou
acampamentos entre a cerca e a estrada, em qualquer situação
desse gênero, passamos a trabalhar de um modo diferente.
Fomos ao interior, organizamos um ciclo de seminários ou
fóruns regionais de debates, apenas com o objetivo de
debate, sem ousar apresentar nenhuma proposta concreta.
Assim fizemos em Uberaba, reunindo o Triângulo e o Alto
Parana i ba.
A reunião de Uberaba foi emblemática, porque dela

participaram a FAEMG. a ABCZ e a ex-UDR. O ex-Presidente cia
ex-UDR esteve presente à reunião, durante 2/3 dela, numa
atitude insensata de provocação até grosseira, para, no
final, ele mesmo recomendar duas fazendas em Santa Vitória,
segundo ele improdutivas. De fato, fomos apurar em campo e
uma delas está sendo desapropriada. Aliás, está saindo um
decreto de desapropriação assinado pelo Presidente ca
República, agora nesta semana. Fui informado agora de que a
fazenda Santa Inês - Onde está o pessoal do primeiro
acampamento realizado em Minas Gerais, o acampamento de
Capõezinhos - durante quase sete anos ficou entre o arame e
a estrada, e as elites Políticas da região não tomaram, em
relação ãquilo, nenhuma atitude.
A não-resolução co acampamento cie Capõezinhos resultou na

criação de Outros quatro acampamentos, que tiveram origem em
Capõezinhos.
Finalmente, agora houve uma solução, que é a desapropriação

da fazenda Santa Inês. O decreto sai nesta semana.
Então, fomos ao Triângulo, aprendendo a aprender. Ouvimos a

FAEMG, que sempre se coloca de maneira taxativa e
peremptória contrariamente a toda e qualquer forma de
Ocupação, mas ue não se colocava contra a reforma agrária,
e Que deu evidências concretas de como é que se colocava
numa linha de parceria para realizar a reforma agrária. O
mesmo procedimento ouvimos da ABCZ, cujo Presidente,
inclusive, chegou a fazer, diplomaticamente, censura ao ex-
r e p resentante da ex-UDR. Eu digo "ex" porque e" ex" mesmo.
No f inal. o próprio ex-Presidente cia UDR teve uma atitude

mais sensata, indicando, ele mesmo, áreas a serem
desapropriadas.
Continuando, fizemos uma reunião em Paracatu, abrangendo o

Noroeste, Que é uma região particularmente mais delicada,
Onde há hoje a maior ocorrência empirica de situações de
conflito. Mas nada Ce maior gravidade.
Em seguida, a reunião do Norte do Estado, e depois a

reunião do Jeauitirihonna e a reunião do Mucjri, faltando
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apenas a reunião do vale do rio Doce, no Leste, em
Valadares, para fechar esse ciclo.
O Que aprendemos nessas reuniões no interior? Em primeiro
lugar. Que todOS têm o desejo de conversar, negociar e
resolver problemas. Em segundo lugar, que reforma agrária
não é convite ã guerra, e que é possivel focalizá-la de um
ponto de vista equilibrado, democrático, racional, sem
colocá-la como bandeira ideológica de 'a', de 'b' ou de "c,
e superando as polarizações tão clássicas no tratamento do
tema no Brasil.
E que era possível mapear os problemas e. em torno desse

mapeamento. fazer acordos pontuais de resolução pontual dos
p r imeiros problemas. Isso até q ue pudéssemos, a médio prazo,
numa linha de entenaimento maior e de mais confiança entre
as partes, ir elaborando uma política fundiária,
estabelecendo objetivos e metas mais a médio e longo prazos.
Assim fizemos em todo o Estado de Minas Gerais. Só que,
nessa primeira fase, que - vou justificar depois - que a
nosso juizo estaria se esgotando hoje, e abrindo uma
segunda, ficamos numa posição, o Governo do Estaco e o
INCRA, de ter um sentimento de estarmos, por assim dizer,
atrás do leite derramado, sem possibilidade de nos
anteciparmos porque a herança de problemas era muito grande,
e no dia-a-dia tinhamos a ocorrência de novas situações de
conflito fundiário.
De qualquer forma - e ouviremos depois a exposição do Dr.
Melchior, Superintendente Regional do INCRA recentemente
empossado -, somente neste ano de 1996, em Minas Gerais,
entre números de decretos e desapropriações em hectares,
fez-se mais que ao longo dos últimos cez anos em Minas
Gerais. Isso pode ser pouco, mas é significativo. Pelo
menos, foi uma evidência política de fazer as coisas
acontecerem. Nenhum desses casos foi encaminhado como
surpresa para os movimentos. Foi sempre negociando com os
movimentos.
Feito esse percurso, começamos a tirar conclusões, que
podem ser criticadas. Quais as conclusões a que chegamos até
esta etapa? A primeira é de cue estaria havendo uma parceria
tácita, não consciente e reconhecida entre o modo de o
Governo Federal entender e fazer caminhar a reforma agrária
e o modo dos movimentos - me permita a própria FETAEMG -' O
próprio INST. o próprio IMLT - de encaminhar a luta pela
reforma agrária. O que quero dizer com isso é que existe uma
aliança tácita da ação real. Existe um discurso político á
parte - aliás, ontem nós presenciamos uma curiosíssima
identidade em alguns pontos de vista ent r e o pró-INST e a
CNA. pelo menos no diagnóstico da situação e na critica ao
Governo Federal - e muita identidade no diagnõstico,
obviamente com conclusões o postas. Isso me chamou muito a
atenção e, de certo modo, até me alarmou. Eu fiz o registro.
O que estamos entendendo ê que. em primeiro lugar, os
movimentos do Governo Federal estavam fixados na idéia de
que a reforma agrária seria arrecadar terras. O que cabe em
segundo plano é transformar a terra arrecadada em
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assentamento de reforma agrária viável, com cidadania e bem-
estar dos assentados. A FETAEMG, nesse particular, está
sendo mais cuidadosa. O INST, pelo menos ria minha
experiência até agora, com todos os registros positivos que
esse movimento merece, está menos atento a essa questão
imperiosa.
A segunda observação é sobre a forma de fazer esses
assentamentos. Se reconhecemos que não há um modelo, a mim
surpreendeu o impeto cornpreensivel dos trabalhadores de
ocuparem as terras e transformarem a ocupação em fato
consumado, isto é, repartindo a gleba em pequenos lotes de
propriedade familiar individualizada. Na maioria dos casos,
estamos observando que as nascentes são impermeabilizadas
com a atividade agricola. Portanto, o fator água logo se
torna escasso. A cobertura vegetal das calotas cios morros,
às vezes, é iluminada até por imperativo de sobrevivência
para se obter lenha para fazer a comida. Muitas vezes se
planta equivocadamente em áreas de alta declividade,
provocando erosões às vezes irrecuperável, conforme tenho
apreendido, ouvindo os engenheiros agrônomos e os
trabalhadores. Mas o mais grave de tudo é q ue se faz um
loteamento em glebas iguais sem se considerar q ue lã existem
terras melhores e aqui terras piores, o uso coletivo do
fator água, que é escassa, e as possibilidades de
incorporação de tecnologia mais desenvolvida, que
proporcionaria produtividade mais alta. Resultado: ao invés
de, em muitas vezes, se organizarem cooperativas cada qual
com a sua gleba individual familiar para criar a sua
galinha, seu porco, sua horta e seu pomar, que se deixassem
o filé mignon das terras para uso condominial, coletivo e
via cooperativa, o que requereria um patamar de compreensão,
de consciência politica e de racionalidade su perior. O que
observamos empiricamente não é isso, e sim uma tendência
empirica, espontaneista. voluntarista e emocional de ocupar
as terras, repartindo-as em glebas. Depois de feita essa
ocupação, ela torna-se irreversivel, e fica conosco a
preocupação se o assentamento será tecnicamente viável ou se
será mais um para a coleção dos fracassos, não por culpa dos
trabalhadores, -mas em virtude das omissões dos Estados e dos
governos, de um modo geral. Essa é uma segunda conclusão a
Que chegamos.
Uma terceira ponderação é a de que, se continuássemos num
ritmo de arrecadação de terras que de repente tornou-se
vertiginoso, até poderiamos exibir, do ponto de vista
politico, um discurso bom para o Governo do Estado de Minas
Gerais, na linha da legitimação. Vocês estão vendo? Nós
também estamos fazendo reforma agrária. Mas não nos
interessa fazer campeonato interestadual de quem arrecada
mais hectares e. entre aspas, faz mais assentamentos de
familias. Isso é mistificação. Jamais fizemos e jamais
faremos. Até poderíamos.
Ouvi agora do Ministro que, realmente, o Governo de Minas
Gerais é o único que está assumindo concretamente a
coordenação politica da reforma agrária e assumindo.
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inclusive, os ânus dela decorrentes. Ontem, ouvimos esse
reconhecimento do próprio Dr. Ernesto Salvo, da CNÂ, e
também do representante da CONTAG. Então, ficamos com a
seguinte preocupação: se vamos nessa escalada acelerada de
arrecadação em cima de arrecadação, como fica o problema do
financiamento da reforma agrária e dos recursos escassos?
Como fica a transformação disso em assentamento? Ai,
descobrimos o ovo de Colombo que sempre esteve ali e que
costumávamos não ver. Ou seja, que a produção de um projeto
bem feito de assentamento não demora menos do que bons 60
dias. Temos a delimitação da área, o levantamento
topográfico, o estudo da terra e do sola, a recuperação co
solo e a sua melhoria, o estudo do regime de águas, o tipo
de produto viável, o mercado ao entor no, o treinamento das
pessoas, a infra-estrutura f isica das estradas, dOS açudes e
da energia e a área social, que é a ag'ovila, a educação e a
saúde. Na nossa concepção. assentamento é isto: dignidade
humana. Ele não pode ser um arranjo no qual se abandona o
trabalhador. Fomos aprendendo que esses são problemas reais
para uma política concreta de reforma agrária. Não
adiantaria estarmos pensando assim, se os nossos parceiros
também não pensassem dessa maneira. Po'-tanto, sem nenhuma
intenção de dizer aos movimentos o cue eles devem ou não
fazer - jamais diremos isso e jamais daremos qualquer
conselho, em hipótese alguma -, passamos a colocar essas
preocupações com vistas a quê? A um entendimento. Então, em
Minas se fala: atrás de morro tem morro, e atrás de dia tem
dia. Passamos a ouvir dos movimentos e de seus
representantes a imperiosa necessidade ce criarmos aquela
secretaria executiva do dia 15 de maio e os tais grupos
operacionais. Tomamos uma atitude de não nos anteciparmos,
já que estamos trabalnando numa linha de diálogo, ce
entendimento, de cooperação e de sinergia. Se vamos criar
isso, o faremos em conjunto. E por esse motivo que estou
dizendo isso com rigorosa transparência e, agora sim,
sustentando a tese de que está passando da hora de termos
isso em parceria. Imaginamos um cenário assim: uma
secretaria executiva sem tem po de duração, quanto menos
tempo melhor, não formalizada, não inst'tucionalizada, sem
burocracia e com a representação de tacos os movimentos, mas
com a estrutura do Governo para resolvermos concretamente o
problema de arrecadação e de viabilização de projetos de
assentamento. Ou seja, fazer projetos, alocar recursos,
acompanhar e monitorar durante algum tempo a implementação
desses projetos. isso, portanto, demanda estabelecer
prioridades, construir equipes de formulação de projetos e
viabilizar os recursos, desde que haja a participação direta
e concreta dos movimentos. Em última análise, sem a
participação deles estariamos fazendo projetos de
assentamento para quem? Isso não tem sentido.
Então. imaginamos que essa primeira fase, com essas

características todas, poderia culminar neste seminário. Com
que objetivo? Neste seminário, pela amplitude, pela
transparência, pelo caráter inovador e pela concreticidade
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com que os fatos estão sendo e continuarão sendo discutidos
- cinco painéis e seis grupos de trabalho, em que o
contraditório se expressa com total liberdade -, teríamos,
quem sabe, se for essa a visão dos parceiros, um documento
final em que estariam registradas, sem nenhuma exceção e sem
nenhuma discriminação, as indicações e as recomendações, das
mais consensuais até as menos consensuais.
O Governo recolheria as contribuições deste seminário,
faria uma análise e a devolveria a todos os parceiros, para
prosseguirmos na reflexão juntamente com a Assembléia
Legislativa. Com vistas a quê? Para já no próximo ano
termos, então, corno produção coletiva, a formulação, pela
primeira vez em Minas Gerais, de uma política pública
agrária ou fundiária a ser encaminhada à Assembléia
Legislativa, pois a Constituição mineira aprovada em 1989
coloca para o Governo do Estado, sem fixar prazo, o desafio
de ter que elaborar uma política fundiária.
Estaríamos fazendo isso da melhor maneira possível, não ao

gosto tecnocrático, não do Estado com o Estado, mas do
Estado com a sociedade, num diálogo e num debate permanente,
numa Política global e num piano de ação concreto.
O que seria esse plano de ação concreto? Se houver um
entendimento em torno dessas idéias gerais, em primeiro
lugar e i mediatamente sugeriríamos a forma dessa secretaria
executiva paritária, q ue decide por consenso. Ela seria urna
espécie de gestora dos encaminhamentos tirados deste
seminário com os grupos de trabalho, os quais têm de
desenvolver, repito, projetos de assentamento, porque a
questão agrária e o assentamento não podem esperar. Já temos
36 situações que demandam imediatamente projetos de
assentamento, compreendendo mais ou menos 1.530 familias.
Ao longo do tempo, mais tarde ou mais cedo, de acordo com o
grau de consenso, de entendimento e de reciprocidade,
poderíamos dar um passo institucionalizador de uma forma de
se fazer Política fundiária ou política agrária no Estado de
Minas Gerais. A idéia seria, à semelhança do modelo do
COPAM. Conselho de Política Ambiental do Estado de Minas
Gerais, que tem composição paritária entre Estado e
sociedade, com- Presidência "ad hoc" indicada pelo
Governador, mas que age como magistrado, a ce termos uma
secretaria executiva operacional.
Iríamos além. Teríamos o Conselho Estadual de Reforma

Agrária, nunca uma secretaria - defendo intransigentemente
que não devamos ter uma secretaria -, e o Fundo Estadual de
Reforma Agrária. Esse Fundo passaria a contar com recursos
do ITR, Imposto Territorial Rural, estadualizado e
transformado em contribuição Social, à semelhança do
salário-educação, porque, quando é imposto, Quem se apropria
e Quem arrecada é a Secretaria daFazenda, indo a
arrecadação para o Tesouro do Estado. Já no Tesouro, é como
qualquer dinheiro, pode ser aplicada para qualquer fim.
Quando se trata de contribuição social, é um dinheiro
carimbado, que vai para o Fundo, não para o Tesouro, e tem
finalidade ou finalidades definidas ou carimbadas e
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inflexiveis: reforma agrária e ponto final. Essa seria a
primeira proposta concreta que estamos trazendo à
apreci ação . Não sei se é a melhor proposta, mas, pelo que
conhecemos do Rio Grande do Sul até o Amazonas, não se vai
fazer reforma agrária com as formas tradicionais de
organização institucional do Estado, sejam as secretarias,
os institutos de terra, as fundações ou as autarquias. Se
não houver transitividade, interlocução e participação da
sociedade civil, não haverá reforma agrária verdadeira, mas
reformas agrárias oficiais, que não irão resolver o
problema. Mais grave: se tivermos reformas agrárias oficiais
vinculadas a apa r atos estatais tradicionais, isso durará
enquanto aquele Governo quiser. Quem garante que na sucessão
oe um Governo isso possa continuar?
A forma que estamos sugerindo é uma forma democrática
transitiva e societária de debate permanente e transparente
e que cria cultura politica para o Estado e para a
sociedade. Cria um contrapeso e uma tensão e vira uma
politica pública, porque o Conselho é público, o Fundo é
p
úblico, e tudo é transparente, mas não é estatal
Não é o Estado ou o Governo que dirige mais essa politica
ou esse Conselho. E a parceria Estado e sociedade com
rigo rosa transparência. Isso é novo, pode parece r utópico,
mas não vejo razão para não experimentar, porque essa utopia
já se faz em Minas Gerais na área do meio ambiente, com
altíssimo grau de eficácia.
Segunda parte da nossa proposta concreta: é preciso
conhecer sem preconceitos, como ontem aqui na abertura
chamei a atenção, o aue é o Projeto Jaiba revisitado. A fase
1 está terminando, e vem a fase II. Ousaria dizer - e o
maior especialista que temos nisso é o Dr. Má

r
io Vilela, que

me corrija se eu disser alguma improp r iedade -, que o
Projeto Jaiba revisitado, em sua fase mais recente, começa a
adquirir caracteristicas concretas não mais de colonização,
mas de reforma agrária, sob a condução técnica muito
competente da RURALMINAS, que, às vezes, de modo injusto, é
criticada, porque se confunde com um gestor de pouca ou
nenhuma responsabilidade, como era no passado mais remoto.
com a ação concreta da própria RURÁL.MINAS.
Está no nosso Plano Mineiro de Desenvolvimento Lntegrado.

elaborado neste Governo e votado nesta Assembléia em junho
ao ano passado, um chamado projeto estruturante, que é um
projeto de agricultura irrigada. Lá estão destacados quatro
projetos, mas vou me reportar aos dois mais importantes: o
Projeto Jaiba, insisto, revisitado e o Projeto
Jequitinhonha-Pardo. Se havia dúvida, já que o investimento
rio Jequitinhonha-Pardo para fazer circuitos irrigados
visando à fruticultura irrigada e a outras atividades em
Macniado Mineiro, Almenara. Araçuai e Salinas - isso nada tem
de colonização - é para fazer a ação em proveito do homem ao
Jequitinhonha que lá está e passa nove meses por ano
cortando cana, no Sul de Minas, em São Paulo ou Mato Grosso,
ou catando laranja, em São Paulo, ou fazendo apanha de café,
ou que, agora, com a mecanização do corte da cana, voltará
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em massa para permanecer no vale do Jequitinhonha, numa
perspectiva de desemprego, e a única alternativa seria um
projeto global e estruturante do desenvolvimento do
Jequitinhonha, capaz de fixar o homem na região em condições
de dignidade humana.
Esse Projeto .Jequitinhonha-Pardo merece ser conhecido e

deve ser objeto de uma discussão própria, como está previsto
em um grupo de trabalho. Já temos todos os recursos com
contratação internacional e a contrapartida do Estado de
Minas Gerais rigorosamente garantidos para cumprir todo o
calendário. Se fosse há um mês não diria isso. Agora temos,
com toda a certeza, e o próprio Dr. Mário Vilela participou
conosco de uma reunião coordenada pelo Vice-Governador, onde
isso ficou patente e irreversível
Esses são projetos concretos de reforma agrária e estão no
Plano Mineiro ce Desenvolvimento Integrado e devem ser
conhecidos e focalizados como tais.
Um terceiro ingrediente disso que estamos chamando de um
esboço de uma política pública de reforma agrária como
proposta do Governo do Estado para a discussão. Temos em
Minas Gerais cerca de 250 mil hectares de terras no vale do
Jequitinhonha e no vale dc rio Pardo. São terras de chapada
que, em geral, estão numa cota de 160 a 190m acima da linha
d'água que torna quase inviáveis - a não ser que se fizesse
a um custo altissimo, dai a inviabilidade - projetos de
irrigação por bombeamento numa cota, repito, que chega a
quase 200m de altura. São terras planas, mas de alta
porosidade e não indicáveis, segundo os especialistas, para
atividades agrícolas mais nobres. Seriam boas para uma
Pecuária extensiva, mas se mostraram, dos anos 70 para cá,
perfeitamente aproveitáveis para fins de reflorestamento.
Não estou discutindo se a adoção ao reflorestamento naquele
período foi a idéia mais interessante, mais generosa e mais
eficaz.
O fato q ue fica : foram feitos pelo Estado, através da
RURALMINAS, contratos de arrendamento com duração de 20 anos
com uma cláusula segundo a qual, cessado o período
contratado de 20 anos, as terras voltam ao Estado, seu
proprietário, 'com todas as Denfeitorias, sem qualquer
indenização. Muitas empresas, são 23, em geral siderúrgicas
que usam o carvão vegetal como fonte primária de energia,
demandavam um novo contrato de arrendamento ou, até mesmo, o
leilão dessas terras. Um trabalho feito pelo IEF. através do
Or. Célio Vale, seu Diretor-Geral, e a equipe técnica da
RURÂLMINAS, que na verdade são, não do ponto de vista da
divulgação pública, intelectualmente os verdadeiros
responsáveis por essa idéia que vou expor.
A r es ponsabilidade política é nossa. Já estou autorizado
Pelo Governador Eduardo Azeredo a dizer que o Governo
encampou a idéia, definitivamente.
Então, ao invés de renovarmos os arrendamentos com essas
empresas, ou de as colocarmos em leilão, levamos em conta
que quem prepara a terra, faz a muda e planta o eucalipto,
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corta, produz a madeira ou o carvão são os tranalhadores que
lá estão.
Fizemos um levantamento econômico e verificamos que a renda
familiar das 2.500 famílias que estão trabalhando nesse
perímetro de 250.000ha é de 1.3 salá

r
ios mínimos, além de

trabalharem em condições degradantes e alem de as crianças
terem de trabalhar, evadindo-se das escolas - o que é crime
- para complementarem a renda familiar.
Ora, se a Sadia e a Perdigão, como grandes empresas, não
são proprietárias de terras, mas trabalham em parceria com
pequenos crodutores de porcos, frangos, perus, etc.. nor que
não se pode fazer uma coisa semelhante? Hoje, no contexto da
globalização, com a idolatria da chamada economia cc
mercado, no que mais se fala é em terceinização, parceria,
desconcentração e descentralização. Então, vamos cumprir
esse tipo de recomendação, só que, desta feita, aplicável em
beneficio do tranalhador, que é quem já faz tudo. Ao invés
de a empresa ter custo Ce vigilãncia e de manutenção da
área, etc., essas terras seriam transformadas em objeto de
reforma agrária florestal. Pelos cálculos feitos pelos
especialistas. teniamos, para cada conjunto de 50 famílias
organizadas em cooperativa, para viabilizar o PROCERA e as
vantagens agregadas de ter uma cooperativa. 5.000ha. Isso,
aproveitado racionalmente. conforme orientações técnicas e
treinamento. daria uma renda, onde a floresta não for muito
boa, de, no mínimo, 6 salários mínimos para a família e,
onde a floresta for boa, de 8.5 salários mínimos.
Não é o carvão o que as empresas querem? Não é a madeira

Pois elas os terão, só que, ao invés de terem trabalhadores
assalariados e mal assalariados. custos trabalhistas,
vigilância e manutenção, haverá uma cooperativa, na forma de
arrendamento. Todas essas responsabilidades são transferidas
para as cooperativas de trabalhadores, e eles passam a fazer
a autogestão de seu próprio negócio, na forma de uma reforma
agrária florestal
Qual seria a surpresa para nós? Have r ia uma reação em
cadeia por parte das empresas? Não. A Mannesmann já aceitou
a idéia e está colocando áreas á disposição para esse fim.
fora do perímetro do Jequitinhonha, mas não estou autorizado
a dizer onde. A Belgo-Mineira foi a pioneira e a mais
disponível. ABRACAVE já se reuniu conosco, inclus i ve com
Célio vale, e está disposta a liderar entre os seus
associados, e o SINDFER. o Sindicato das Empresas de Ferro-
Gusa do Estado de Minas Gerais, que também aceitou a idéia.
Então, pelo lado empresarial, não temos nenhuma dúvida de

que, muito mais rápido que imaginávamos, as parcerias estão-
se formando. Temos uma reunião marcada com a FETAEMG, já que
se trata de uma área de atuação cos sindicatos dos
trabalhadores rurais, todos filiados á FETAEMG, para
discutirmos o assunto, nesse escopo de idéias preliminares.
Não estamos diante de um projeto definitivo. Certamente
receberemos contribuições valiosas da FETAEMG. Já é uma
decisão do Governo - a não ser que os traoalnacores não

queiram - fazer a 
reforma agrária florestal. Não há reação
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ideológica do empresariado contra isso. Ninguém está
qualificando negativamente essa idéia. E essa é uma política
de redistribuição de renda real, já que a família deixa de
ganhar uma miséria para ganhar um salário pelo menos
decente, que irá de 1,3 a 8.5 salários mínimos. Terá ainda o
sentimento de autonomia no seu negócio.
Pode-se também fazer uma diversificação. A Hidrelétrica de
Ir-a-Pé - que tem esse nome porque só se vai até lá a pé ou
a cavalo -, no Município de Grão-Mogol, já tem recurso
japonês e contrapartida da iniciativa privada garantida. Em
cinco anos, essa hidrelétrica acumulará mais água do que a
represa de Três Marias e viabilizará, com energia,
investimentos e empreendimentos empresariais no Vale do
Jequitinhonha. Já existe um garantido pela vale do Rio Doce,
da ordem de US182.000.000,00, em beneficiamento de madeira
para exportação. Vamos introduzir a indústria moveleira.
Finalizando, estamos nos antecipando - aprendi isso com o
Mário Vilela - para evitar o erro da primeira versão do
Jaíba, quando não se preparou o homem do Norte de Minas para
que fosse o protagonista-Deneficiário das Oportunidades
geradas pelo Jaiba.
O resultado foi a apropriação dessas o por tunidades, por
brasileiros de todos os recantos, porém não pelos do Norte
de Minas, q ue ficaram excluídos da sua própria terra.
Estamos aprendendo com os erros do passado. Junto com o

UNICEF - e seu oficial em Minas Gerais é o Dr. Mário Vilela
- , estamos preparando uma cartilha para ser utilizada em
todas as escolas públicas do vale do Jequitinhonha, através
de treinamento de p rofessores, explicando o que é o PMDI, o
que é o Projeto Jaiba, o que é o Projeto Jequitinhonha-
Pardo, o que é o Minas por Minas, que é a redistribuição da
renda das cidades mais ricas para as cidades mais pobres.
Isso dá uma média de R$60.000.00/mês para caca município.
Essa cartilha ainda explica o que é a reforma agrária
florestal. Isso será feito com a ajuda da Igreja e do
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Já temos um calendário
de reuniões com todas as associações microrregionais do vale
do Jequitinhonha depois de 3 oe outubro. Isso vai ser feito
com os Prefeitos atuais e os novos, para que entrem como
parceiros. A escola já começa a ser preparada. Os pais
começam a ser informados. Estamos trabalhando nesse sentido
com a FAEMG, e cueremos também a parceria da FETAEMG. O
Ministro da Educação já me garantiu os recursos para
material didático e outras formas de aporte para contratação
de professores. Esse será o mais ambicioso programa
descentralizado de erradicação do analfabetismo rural, em
beneficio de jovens acima ce 15 anos, nas regiões do Mucuri,
vale do Jequitinhonha e Norte mineiro. Vai ser uma
preparação cultural, de informação, de sensibilização.
estimulando a organização, para que as pessoas sejam
protagonistas do processo de reforma agrária.
O último item e quarta parte do escopo geral de uma linha
de política de reforma agrária é a sensibilização e a
incorporação dos municípios ao processo da reforma agrária.
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A experiência tem-me mostrado que, se o Prefeito se envolve
na busca de soluções para o problema fundiário, as coisas
avançam resolutamente. Posso citar Arinos e Perdizes. Por
que não se trabalhar com os Prefeitos e as Câmaras
municipais nesta direção?
Essas são as quatro linhas gerais que estamos sugerindo
para a formação de uma política agricola, chamando a atenção
para o fato de que pouco adiantaria termos uma infl ação ce
terras se não tivermos um aporte viável de recursos, além da
preparação dos projetos de assentamento, implementando-os.
Por isso, é importante que, passada a fase de conhecimento
de campo, de construção do diálogo, mapeamento da situação e
resoluções das apropriações, seja concretizada uma fase
operacional, gerencial, para fazer projetos de assentamento,
buscar e alocar recursos, acompanhar e monitorar projetos de
assentamento e começar a negociar e compactuar metas futuras
de realização da reforma agrária. Necessariamente serão
convidadas a FETAEMG. o MLT e o MST para a mesa permanente
de negociações. Portanto, aore-se um patamar novo. Que
estratégias os movimentos vão adotar é problema celes, mas a
lógica e o bom-senso recomendam Que todos se assentem para
negociar prioridades e viabilidades dos assentamentos.
Em linhas gerais, essa é a proposta do Governo de Minas

Gerais para o debate. Muito obrigado.
Palavras da Sra. Maria Antõnia Costa Nogueira

Sr. Presidente, demais participantes da Mesa, participantes
do Plenário, especialmente os trabalhadores rurais aqui
presentes e todos aqueles que defendem a reforma agrária.
Gostaria de começar dizendo que, ao se falar em reforma
agrária no Brasil, é possível e é preciso combinar a paixão
com a razão. Podemos fazer isso através de razões práticas
para garantir a vida e cidadania para homens e mulneres
trabalhadores rurais.
O tema de hoje é política estadual de reforma agrária, mas
não dá para falarmos de reforma agrária apenas no âmbito do
Estado, porque, para mim, essa é uma questão nacional. Nesse
sentido, é importante recolocar alguns dados - que,
inclusive, já foram citados - sobre a realidade brasileira.
Temos de ter conhecimento da realidade dos trabalhadores
rurais no Brasil para podermos comparar a questão da reforma
agrária e a sua viabilidade em relação aos Outros
trabalhadores, e não simplesmente em relação à sociedade
como um todo.
No Brasi' temos 166.000.000ha de terras ociosas , enquanto
32 nilnões ce pessoas estão excluídas de tocos os seus
direitos. Existem também 25 mil casos de trabalno escravo no
campo, 3 milhões de crianças e adolescentes trabalhadores
rurais, que estão sendo explorados pela agricultura
patronal, sem direitos e fora da escola. Por outro lado,
temos a agricultura familiar, que é responsável por 80% dos
postos de emprego no campo, além de ser responsável pela
produção dos alimentos da cesta básica. Como: carne suma,
carne de ave, leite, ovos, batata, trigo, cacau, banana.
milho, tomate, feijão, algodão, mandioca, laranja. etc.
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No âmbito de Minas Gerais, existem aproximadamente 600 mil
famílias de sem-terras. E um contingente muito grande de
trabalhadores que são candidatos a beneficiários da reforma
agrária. Existem 40 áreas de conflitos de terra em todo o
Brasil. Em Minas Gerais, existem ouase 20 acampamentos de
sem-terras. Temos, no Estado, em torno de 37 projetos de
assentamentos. E importante destacar que apenas seis deles
têm energia elétrica, que é uma questão essencial para o
desenvolvimento do projeto.
Não podemos falar da reforma agrária apenas no nosso
Estado, pois essa é uma política nacional. Ai entram as
ações do Estado. Mas é preciso que as desapropriações de
terra, que todos os processos de vistoria e ce
desapropriações continuem sendo do Governo Federal. E
importante, também, • que a liberação de recursos seja do
Governo Federal. E preciso, inclusive, q ue haja a
reestruturação do INCRA, com recursos financeiros e humanos
para a agilização dos processos. E uma medida de
democratização da terra. Quero citar como exemplo que o
tempo que o INCRA ou que o Governo tem levado para fazer um
assentamento, desde a vistoria até a implementação, é de, em
média, quatro anos. Isso é baseado na nossa experiência do
dia-a-dia. E claro que, para a participação do Estado na
reforma agrária, é preciso continuar a fazer
desapropriações. Ai, entra a ação do Estado na implantação
dos projetos de assentamento. Inclusive, ele tem de ter a
responsabilidade de garantia de recursos no seu orçamento
para a implementação dos projetos.
Defendemos a continuação das desapropriações de terras, e é

Preciso ter também o outro lado, a reforma agrária. Há duas
formas que nós defendemos: a continuação das desapropriações
de terras e o outro lado, que é a arrecadação, ou seja, a
ação discriminatória das terras devolutas e a arrecadação
das terras públicas, que é também uma outra fonte para a
reforma agrária. Aí deve haver uma ação do Estado nesse
sentido.
Os projetos de assentamento, ao serem implantados, precisam
ser discutidos com os trabalhadores e suas representações.
Sem dúvida nermuma. o Estado tem um papel no combate ã
violência porque, infelizmente, ela tem Sido muito grande no
campo. Temos que dizer mais uma vez que os trabalhadores
rurais não são bandidos e não podem ser tratados com
violência.
Ainda falando da reforma agrária, ê claro que tenho a
convicção de que reforma agrária é viável e gera emprego, e
a pesquisa da FAO veio confirmar a minha convicção quando
comprovou que em Minas Gerais a renda mensal de uma família
assentada é de 3.7 salários minirnos.
Outra convicção que tenho é de que a reforma agrária é uma

das medidas mais eficazes para gerar emprego, se se comparar
a média que custa um emprego urbano, que é de, no mínimo,
R$45.000,00 indo até R$100.000,00 Segundo a própria
pesquisa da FAO, um emprego fica em torno de R$6.000,00. A
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mesma pesquisa mostrou que assentar uma família no Brasil
custa em média U$16.000.00.
Quero colocar outros dados também importantes, comparando a
vida dos trabalhadores que são desempregados e excluídos ce
tudo. E comparada à realidade de 32 milhões de brasileiros
que são excluídos de tudo, onde houve a reforma agrária e
assentamentos, diminuiu-se o analfabetismo e a mortalidade
infantil, e o consumo de bens materiais aumentou. Isso foi
comprovado também pela FAO. Há geração de recursos e, sem
dúvida nenhuma, resolve-se o assentamento ae uma família de
uma vez a custos mais baixos.
Além disso, também está comprovado, pela prápra pesquisa
da FAO. que os assentamentos produzem alimentos básicos (65%
da produção dos assentamentos é para o mercado; apenas 35%
fica para o consumo interno).
E claro que teríamos muito mais a dizer em relação á
reforma agrária, mas não quero extrapolar o meu tempo. Para
concluir, quero dizer que é preciso que toda a sociedade
continue tendo a reforma agrária como uma questão social,
política e econômica muito importante para o desenvolvimento
do Pais e de nosso Estado. Quero terminar dizendo Que, para
mim, a reforma agrária é uma medida eficaz, e tanto o
Governo Federa como o Governo do Estado precisam adotá-la
para o combate à fome. à miséria e ao desemprego. Não tenho
nenhuma dúvida de que essa é a única forma de garantir a
cidadania dos homens e das mulheres que vivem no campo.
Muito obrigada.

Palavras do Sr. Armando Vieira Miranda
Sr. Presidente da Mesa; Sr. Secretário João Batista dos
Mares Guia; Sr. Su perintendente Regional, Dr. Meichior;
representante da FETAEMG. companheira Maria Antónia; Sr.
Mário Vilela: Deputado João Lete: senhores e senhoras
participantes deste seminário, bom dia.
Gostaria de iniciar minhas palavras falando de uma coisa
que acho que até agora, no segundo dia de seminário, está.
de uma ou de outra forma, sendo desmerecida. Penso que essa
luta, que há mais de dez anos o trabalhador rural está
desempenhandono campo, em prol da conouista da reforma
agrária, está sendo avaliada apenas pelo ângulo económico..
Acho que estamos nos esquecendo de falar aqui a respeito dos
valores que se conquistam com a participação dos
trabalhadores nesse processo: o quanto eles conseguem
evoluir e participar da sociedade, com maior clareza no que
diz respeito aos direitos que têm como cidadãos brasileiros.
Posso dar um exemplo com meu próprio caso. O companheiro que
me conheceu há muito tempo, em Poté, e que na ocasião não
conhecia nem a cidadezinha onde eu morava, hoje Pode estar
me vendo ter essa pela oportunidade de estar aqui com os
senhores, debatendo sobre um assunto tão rnportante como
esse.
Mas existem outros questionamentos que eu não poderia
deixar de fazer. Na verdade, está sendo muito questionado
aqui, desde ontem, o fato de que existe uma preocupação
fundamental com uma mera distribuição de terra, e não com um
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assentamento ideal para que se faça a reforma agrária. Eu
gostaria de dizer que temos que ter a preocupação com o
excesso de morosidade dos processos de desapropriação e de
assentamento neste Estado e em todo o Pais. Trouxe para os
senhores dois exemplos claros, bem próximos de nós.
A Fazenda Califórnia, localizada no Município de
Tumiritinga, no vale do rio Doce, onde resido (portanto,
conheço muito bem esse processo), ficou desapropriada por
cinco anos para fins de reforma agrária, e nada foi feito.
Passados cinco anos, essa área foi por nós ocupada e, após
esses três anos de ocupação, ainda não temos um assentamento
definitivo; ainda estamos em processo de legalização desse
assentamento. Os sennores já imaginaram se dependermos de
oito anos para assentar 100 famílias? Assim, não sei se
teremos a reforma agrária.
O outro exemplo é o da Fazenda Ministério, em Valadares.
Uma terra pela qual muitos trabalhadores estão dando suas
vidas desde 1994. Tivemos dois anos de demora, com luta
concreta, ocupação, reocupação, despejo, para somente agora
sermos assentados (ou melhor, pré-assentados, porque ainda
estamos em uma situação precária, e o assentamento ainda não
está consolidado). Essa é mais uma demonstração de que
realmente tem que haver luta concreta para que saiam
desapropriações e assentamentos concretos.
Outra questão que eu gostaria de ressaltar está ligada ao
que o Dr. João Batista dos Mares Guia frisou ontem: o
excesso de disponibilidade de terras para fins de reforma
agrária. Não tenho o direito de discordar ou de dizer que
não é verdade, mas, ao mesmo tempo, tenho algumas dúvidas,
porque, na história que conhecemos, existem alguns exemplos
do contrário. Tenho pelo menos dois exemplos para mostrar a
vocês que esse acontecimento foi péssimo; não foi um bom
exemplo para a questão da reforma agrária.
Tivemos, no vale do Jequitinhonha, a disponibilidade de uma

área para serem assentadas as famílias que se encontravam,
na época. acampadas em Teõfilo Otôni. E lá estão, hoje,
cerca de 44 famílias assentadas nos Projetos Santa Rosa e
Córrego das Posses, numa área em que, com certeza, nos dias
de hoje. faríamos uma avaliação de que seria inviável o
assentamento dessas famílias lá, devido á situação da terra
em si e ás condições em que foi realizado o assentamento.
Tivemos a oferta da fazenda Guadalajara. em Nassip Raydan,

onde também tivemos a avaliação ae que seria preferível
ficar sem ser assentado do que ser assentado numa área como
aquela. Tenho dúvidas, realmente, se o latifundiário seria
capaz de colocar à disposição terras férteis próximas ao
mercado, aue seriam as áreas hoje mais viáveis para fins ae
reforma agrária, de uma forma fraterna. Tenho dúvidas.
Também gostaria de ressaltar, ainda como questionamento,

que em todo esse processo que está sendo deslanchado. em
nível da pronosta do Governo Estadual para fins oe reforma
agraria, é irnortante que se tenha presente a necessidade do
respeito à organização dos trabalhadores no local e ao nível
de desenvolvimento daquelas famílias. Não adianta chegar e
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achar que é Possível estruturar cooperativas, fazer grandes
pianos de produção, se não forem consideradas a realidade e
a organização dos trabalhadores no local.
Outra questão que gostaria de frisar é q ue aqui em Minas -
e esse é um exemplo claro -, em todos esses anos de lutas
assentamos menos de 3 mil famílias. Ternos um contingente de
mais de 600 mil famílias de trabalhadores sem terra neste
Estado. Então, é urna distância muito grande. Se formos mais
uma vez demorar cerca de 10 anos para assentar menos de 3
mil famílias, quando será feita a reforma agrária?
Outra questão: tenho certeza de que é anseio de todo e
qualquer trabalhador, anseio de qualquer família sem terra
que quer um dia ser assentada, prioritariamente, ali naquela
terra, produzir alimentos para o seu filho, para a sua
familia, enfim, para toda a sociedade. De uma certa forma é
até contestável ficarmos alimentando a idéia de que os
trabalhadores produzam eucalipto. procuzam seja lá qualquer
Outro tipo de coisa. Precisa, sim, ser encarada a
necessioaae ce uma verdadeira reforma agrár

i
a. Que se

coloque á disposição dos trabalhadores terras férteis,
terras próximas ao mercado, para que os trabalhadores
consigam produzir, consigam comercializar. Que realmente
possam transformar sua vida, transformando-se em cidadãos de
bem. E por isso que temos de lutar. Acho que é esta a
reforma agrária com que todos sonhamos.
O Dr. João Batista também mencionou a questão do MST
versus" a produção. Se não estou equivocado, deu-me a
impressão de que o MST não tem uma certa preocupação em
relação á produção. Infelizmente, por vários motivos que não
adianta aqui citar, até porque meu tempo também não admite.
em Minas talvez não temos exemplo, mas tenho certeza de que
vocês não têm dúvidas de que em nível nacional os nossos
assentamentos têm demonstrado essa preocuoação e também têm
tido maior sucesso quanto á questão da produção. Com certeza
vários desafios ainda serão colocados, e nós, com nossa
garra e disosição, iremos su perá-los e fazer cor' q ue nossos
assentamentos, apesar dos poucos investimentos de recursos,
sejam exemplo para toda a sociedade.
Para não ficar só na critica e no questionamerto. gostaria

de apresentar cinco, não diria propostas, mas sugestões.
para que este seminário pudesse então acatá-las e,
principalmente, os Poderes Legislativo e Executivo do Estado
de Minas Gerais pudessem levá-las a sério para que, na
medida do possivel , sejam implementadas em prol de uma
verdadeira reforma agrária.
Acredito que é impossível e inadmissível continuar tratando
a questão agrária como caso de policia. A primeira
providência que o Governador Eduardo Azeredo precisa tomar,
se ele quer realmente levar com seriedade o processo da
reforma agrária, é acabar de vez com a intervenção policial
nos conflitos de terra. E impossivel continuar falando em se
fazer reforma agrária se qualquer mobilização dos
trabalhadores é reDrimida como caso de policia, é tratada
como caso de pol'cia. Fomos reprimidos como caso de policia.
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O último exemplo é aquela caminflada bonita que fzemos no
mês de maio. Percorremos 333km sem nenhum problema e,
exatamente em nossa Capital, quando estávamos entrando com
toda a alegria, fomos reprimidos pela Policia Militar.
Acredito que essa atitude não faz retroagir o processo de
reforma agrária.
A outra questão é o processo de agilização da discriminação
das terras públicas do Estado. Sabemos que Minas Gerais
dispõe de cerca de 11.000.000ha de terras públicas. Enquanto
não soubermos na mão de quem estão essas terras e para quem
o Governador vai destiná-las, não poaemos falar em reforma
agrária. Quanto à questão dos investimentos de recursos, não
deveríamos nem discutir quem vai coordenar o processo de
reforma agrária no Estado. O importante é saber que já
existe uma política nacional traçada, e o que temos a fazer
é entrar nesse jogo. O Estado precisa ser solidário com o
Governo Federal e dar a sua contribuição, independentemente
de ser ele quem dirige ou não o processo. A questão que
estamos colocando é se o Estado vai dispor de verbas para os
investimentos oe assentamento, tanto na área de infra-
estrutura quanto nas questões sociais. Essa é uma
providência importante q ue o Estado precisa tomar.
Outra questão ê o caso da assistência técnica. A EMATER,
por mais que queira, não tem condições necessárias de
contribuir com o avanço dos assentamentos. E necessário que
o Governo do Estado invista mais, a fim de que a EMATER
possa contar com recursos humanos e econômicos para
acompanhar de fato a produção dos assentamentos, para que
possamos ter um melhor acompanhamento técnico.
Outro problema, que já entregamos para o Governador do
Estado, desde o início de sua posse, é uma reivindicação
para a construção de escolas técnicas regionais, para que os
nossos jovens possam estudar, e, assim, no dia de amanhã,
tavez não precisemos de técnicos de fora para acompanhar
nossos assentamentos. Nossos jovens seriam, com certeza, os
técnicos de amanhã, fazendo com que nossos assentamentosp
roduzam cada vez mais.
Para finalizar, gostaria de falar sobre um problema que

muito me preocupa: a luta pela reforma agrária em Minas já
tomou tal dimensão, que é bobagem ficar Querendo tampar o
sol com a peneira, achando que é possível conciliar as
coisas colocando tudo no mesmo saco. Sabemos que jamais rato
e gato, lebre e coelho podem ficar no mesmo saco. Gostaria
de poder acreditar num consenso, mas tenho dúvida, e sei
que, se não houver determinação das autoridades e garra ce
nossa parte, o processo de reforma agrária não avançará de
forma alguma. Isso já foi demonstrado em outros países. O
debatedor anterior deixou claro que no Japão foi possível
fazer uma verdadeira reforma agrária, mas lá já não existia
a chamada bancada ruralista e não havia por parte da
sociedade uma reação tão contrária à reforma, como há em
nosso Pais. Por isso, tenho a certeza de que a reforma
agrária irá se concretizar pela vontade de luta dos
trabalhadores, pelo envolvimento da sociedade, de um modo



geral, e dos políticos que Querem a reforma agrária. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Meichior Augusto ce Meio
Sr. João Batista dos Mares Guia, Sra. Maria Antônia Costa
Nogueira, Srs. Armando Vieira Vilela, Mário Ramos Vilela,
participantes deste Seminário Legislativo Reforma Agrária em
Minas Gerais, iniciaimente, gostaria de elogiar a iniciativa
desta ilustre Casa em promover este evento. Há muito tempo a
sociedade mineira, órgãos e entidades envolvidos com a
Questão agrária em nosso Estado clamam por uma oportunidade
como esta para debatermos as diversas questões que envolvem
a reforma agrária em Minas Gerais. O real interesse que é
demonstrado pela significativa presença nas plenárias e nos
grupos de trabalho autorizam-nos a antever que um tempo
novo, com mais e melhores resultados, haverá de se inaugurar
a partir de agora.
Na condição de Superintendente Regional do INCRA de Minas
Gerais, posso demonstrar-Ines como está sendo conduzido
nosso trabalho. Apesar do Curto período em que estamos á
frente do Órgão, q ue é responsável pelas ações concretas de
reforma agrária no Estado, podemos apresentar a todos um
retrato animador da situação vigente.
S3 a partir do conhecimento desta realidade é que poderemos
formular propostas que sirvam ao objetivo de realizarmos uma
reforma agrária com resultados ainda mais significativos,
próximos da real necessidade demonstrada pelos
significativos interesses do movimento social, que
legitimamente pressiona cobrando soluções para as injustiças
que ao longo do tempo vêm sendo perpetradas contra a maioria
do povo trabalhador.
A reforma agrária é o mais poderoso instrumento do qual
podem se servir os governos cOnStituidoS para resgatar a
cidadania de milhões de individuos. Portanto, por maiores
que sejam os esforços envidados com esse objetivo, sempre
nos ficará a sensação de que mais poderia ter sido feito.
Faz-se necessário salientar, no entanto, que o !N"RA-MG tem,
nos últimos meses, enca rado de frente a questão da reforma
agrária. Embora a imprensa e alguns ditos entendidos
divulguem que o Orgão ê inoperante e pouco se faz, isso não
é verdade. Sem estardalhaços e com a tenac

i
dade tipica dos

obstinados, nosso corpo funcional tem se desdobrado
diuturnamente para cumprir o papel que a sociedade exige. Se
mais não temos feito, que não se debite ã conta de uma falta
de compromisso com a causa, mas a uma legislação agrária
anacrónica, q ue possibilita ao proprietário de grandes áreas
improdutivas toda sorte de procedimentos para impedir a
desapropriação. Ressalte-se, também, que os recursos
financeiros e humanos não se compatibilizam com as reais
necessidades, especialmente no que diz respeito à
assistência aos orojetos de assentamento já criados.
Neste grande - esforço, que busca compatibilizar as
realizações do Orgão com as metas estabeecidas pelo Governo
Federal, muito tem-nos ajudado o novo espírito reinante nas
nossas relações com os trabalhadores sem tera e Suas
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entidades representativas, bem como com os proprietários (ias
terras alvo de estudos e os procedimentos para
desapropriação.
Franqueamos nossas dependências a todos que apresentarem
soluções honestas e racionais para as diversas pendências
que surgem no decorrer co processo desapropriatório. Nosso
gabinete é facilmente acessado pelo mais humilde trabalhador
à mais eminente figura da República. Todos são ouvidos e
levados em consideração, desde que o que tenham a solicitar
ou sugerir esteja revestido pela legalidade e moralidade
pública. Nossos servidores, também imbuidos deste
pensamento, descobram-se para atender da melhor maneira
possível a quem nos procura, pois somos conscientes da
grande responsabilidade que envolve o funcionaismo público.
Assim, torna-se possível trazermos para conhecimento de
Vossas Senhorias, resumidamente, em sintonia com o exíguo
prazo de que dispomos para esta apresentação, os resultados
mais expressivos alcançados pelo INCRA de Minas Gerais,
levando-se em consideração apenas o ano em curso.
Cumpre salientar que, ao assumirmos a Superintendência do
INCRA de Minas Gerais, não se havia formado qualquer estoque
de terras Que possibilitasse o cumprimento da meta
estipulada pelo Governo Federal para o ano de 1996. Com  o já
mencionado esforço co nosso corpo de funcionários, já
podemos garantir que o volume da área vistoriada este ano,
cujos processos administrativos já se encontram devidamente
instruidos, dá-nos a expectativa de até excedermos a meta,
dependendo, é óbvio, das demissões de posse que o judiciário
vier a conceder.
Com relação às ações voltadas para obtenção de estoque de
terras para assentamento, foram vistoriacos 40 imóveis
rurais, totalizando 123.000ha. Desses, 95.000ha foram
definidos como grande propriedade improdutiva, passíveis de
serem desapropriados, possibilitando o atendimento de 1.600
famílias. Já foram editados 16 decretos declarando áreas
como de interesse social para a reforma agrária em Minas
Gerais neste ano, soma expressiva, levando-se em conta os
anos anteriores.
Salientamos também o efetivo interesse desta
Superintendência em estabelecer permanente assistência aos
37 projetos já criacos em nosso Estado. Através do diálogo
direto com as lideranças dos parceleiros conseguimos
priorizar algumas medidas concretas, e, apesar dos
insuficientes recursos, conseguiu-se a melhoria da qualidade
de vida de um grande número de beneficiários da reforma
agrária no Estado, fator preponderante para sua fixação á
terra.
Utilizando-se recursos oriundos do Programa Especial de
Crédito para a Reforma Agrária - PROCERA -. com o
imprescindivel apoio da EMÂTER-MG, responsável pela
elaboração dos projetos técnicos, aplicaram-se
R$3.200.00000 em 16 projetos de assentamento, O Que
beneficiou 996 parceleiros e possibilitou que cada uma
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 1
dessas famílias investisse em média. R$3.300.00 no seu
sistema de produção.
Preponderante fato r de sucesso ou insucesso de uni projeto
e reforma agrária é o investimento que se faz em termos de
infra-estrutura. E necessário investir de forma correta,
atender às reais necessidades dos assentados, ouvi-]os, pois
são eles que vivem, dia a dia, as dificuldades e têm
competência para determinar o que é essencial para eles.
Interagindo com os assentados, o INCRA-MG conseguiu, no ano

em curso, construir 10 escolas e recuperar 3: beneficiou 6
projetos de assentamento, perfazendo um investimento total
de R$150.000,00, e atendeu 394 famílias.
Consciente de que a água potável é insumo imprescindível
para a fixação dos beneficiários nos projetos, o INCRA-MG
celebrou convênios com a COPASA-MG: isso possibilitou que,
neste ano, fossem perfurados e equipados sete poços
artesianos e construidas as redes de distribuição. Foram,
ainda, implementadas melhorias em três sistemas de
abastecimento. Estas ações beneficiaram 10 projetos de
assentamento, com 540 famílias. Tais obras representaram um
investimento da ordem de R$450.000.00.
E sabido por todos que a energia elétrica constitui, hoje,
um importante instrumento para se alavancar a pr odução no

campo. Com a eletrificação, o agricultor e o pecuarista têm
maior chance de se firmarem como unidades de produção
economicamente independentes e socialmente evoluidas. Não
descuidando desta realidade, o INCRA-MG eletrificou, nos
últimos meses, mais 5 projetos, beneficiando 446 famílias,
num investimento total de R$1.260.000.00.
NO mesmo esforço para dotar os parcele ros ae instrumentos

que possibilitem sua evolução sõcio-econõmica, foram
construidaS fábricas de farinha em dois projetos, o que
beneficiou 92 famílias e representou um investimento de

R$27.000,00.
Foram criados 2 projetos de assentamento; mais 6 estão com

os trabalhos técnicos em fase final para criação. Somando-se
ás famílias assentadas em projetos antigos, assentamos, no
Estado. 225 famílias este ano. Foram concedidos créditos de
alimentação e fomento para 332 famílias, num investimento
total de R$462.000,00. As famulias assentadas foram
previamente cadastradas e selecionadas. Foram identificadas
1.176 famílias ocupantes de áreas de conflito, os
denominados acampados. A esses, o INCRA-MG vem repassando,
mensalmente, cestas oe alimentos obtidos junto à CONAB; essa
distribuição exige o deslocamento de nossos técnicos para 17
acampamentos, em variadas e longinquas regiões do Estado.
Passamos a desenvolver maior fiscalização e controle sobre

os orojetos de assentamento e a buscar maior in te r ação com

as famílias. com o objetivo de inibir a comercialização dos
lotes e resolver os problemas no nascedouro. Este
procedimento fez reduzir drasticamente a comercialização de
lotes, ocorrida no passado, e diminuir as situações de
tensão entre parceleiros.
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Destacam-se, ainda, o trabalho em conjunto com o IEF para
preservação ambiental, com a demarcação e averbação de áreas
de preservação permanente e de reserva legal nos projetos de
assentamento; participação em reuniões com o Governo do
Estado para estudar projeto de descentralização das ações de
reforma agrária: inicio da implantação do Sistema de
Informações de Projetos de Reforma Agrária - SIPRA -;
participação da Secretaria do Trabalho no Programa de
Capacitação de Assentados, utilizando-se recursos do Fundo
de Apoio ao Trabalhador - FAT -; efetivação do convênio
CONTACPA, entre BNB e INCRA-MG, para treinamento de
assentados na área mineira da SUDENE - já se encontram
assistidos quatro projetos -; efetivação de convênio entre
INCRA-MG e SUDENOR. objetivando o financiamento de bens e
infra-estrutura para os projetos de assentamento atendidos
pelo PAP.
Concluindo, temos a certeza de que, através do Governo
Federal, com a participação do Governo do Estado e as
parcerias com as universidades e prefeituras municipais,
implementaremos todos os programas necessários, tais como
irrigação, eletrificação, saneamento básico, escolarização e
acesso aos mercados consumidores.
Entendemos, assim, que é necessário abraçarmos juntos essas
questões. A reforma agrária é. pois, um compromisso de
todos. Obrigado.

Palavras do Sr. Mário Ramos Vilela
Nobre Presidente desta sessão; Sr. assessor especial do

Governo de Minas para a reforma agrária; ilustres colegas
debatedores: senhores e senhoras: o formato proposto para
este seminário e o espaço onde ele tem lugar - a Assembléia
Legislativa - permitem antever que nenrium ângulo importante
dessa multifacetaqa q uestão deixará de ser analisado e da
forma mais adequada - o livre e amplo debate de idéias.
Por essas razões e, sobretudo, por minhas condicionantes

pessoais, limitarei minhas considerações a dois aspectos,
embora óbvios, de tema tão vasto, quais sejam a
inevitabilidade do esforço integrado dos três fliveis
governamentais - federal, estadual e municipal - e de suas
articulações com os segmentos diretamente afetados por essa
politica. para que se possa almejar nivel aceitável de
êxito: no conjunto de instrumentos oe que se tem que lançar
mão, no desenho e na implementação Ce uma politica de
reforma agrária, a educação básica é ferramenta estratégica,
e o conseqüente direito á escolarização e à
profissionalização, independente de faixa etária, é
essencial ao seu sucesso, qualquer que seja o seu
significado.     
Decorridos já quase Oito anos desde a promulgação da

Constituição Federal de 1988, muitos, agora, se surpreendem
com seus efeitos redistributivos, no tocante á capacidade de
implementação de politicas públicas, por via de repartição
diferenciada do produto da arrecadação de impostos, entre as
três esferas governamentais. E, mesmo, curioso que,
decorrido tanto tempo, venha o atual embate eleitoral



j

municipal constituir fato revelador, a um só tempo, cessa
nova realidade tributária. no plano geral, e da visão
restrita, ainda imperante, cia politica de reforma agrária.
aparentemente ainda compreendida como circunscrita às ações
de arrecadação e redistribuição de terras, que, como tais.
aparentemente, só aparentemente, prescindem de maior esforço
de integração e articulação, acima referidos.
Essa busca de convergência entre atores tão diversificados
passa, necessariamente, por um esforço de entendimento comum
quanto ao significado do papel de qualquer propriedade
privada, inclusive da propriedade rural.
Qualquer empreendimento humano, para bem cumprir sua missão
e sua função social, deve cuidar de, ao utilizar recursos
obtidos do ambiente externo a ele e envolver pessoas no
esforço transformador, fazê-lo de modo a engendrar produtos
ou serviços e retribuição ao trabalho, os quais, entregues
àquele mesmo ambiente externo, sejam por este considerados.
os primeiros, acequacos, e a segunda, justa. Na medica em
que tal não se der, o empreendimento, independentemente do
locus onde se desenvolva, não estará cumprindo sua função

social.
No caso da reforma agrária, na medida em que razões

objetivas determinam e legitimam a redistri puição de ativos-
terra, há que se assegurar, ademais, que em novas mãos eles
possam bem cumprir sua missão, a qual continua a ser ditada
também observando os interesses do ambiente externo em
relação a seus novos detentores. Dito dessa forma, parece
mais fácil compreender os esforços de Governos para que
sejam removidos ou atenuados os óbices externos aos
empreendimentos, para que eles possam bem cumprir o seu
papel, assim como as resistências individuais, quando tais
ações não ocorrem ou não produzem os resultados colimadoS.
Em tempos de maior exposição à competição externa, é
legitimo esperar-se que se intensifiquem os esforços para
assegurar competitivdaoe ás unidades de produção e
sobrevivência aos empreendedores, o que, no caso do poder
pGblico, faz-se na direção cie se aumentarem as
externalidades benfazejas. e se restringirem as
Constrangedoras.
No âmbito do setor governamental, a Constituição Federal de
1988 consagrou a descentralização das ações como eixo de
atuação, dotando os niveis mais próximos dos destinatários e
beneficiários das políticas públicas de mais recursos
financeiros para planejá-las e implementá-las. Parece óbvio
que a política agrária e, particularmente, a política de
reforma agrária não poderão prosperar desconsiderando ou
negligenciando tal realidade.
Aparentemente, em Minas Gerais, essa compreensão mais ampla

do significado. abrangência e requisitos para uma politica
de reforma agrária parece caminhar para uma convergência
possível no nível cas lideranças, dos principais atores
envolvidos, corno bem demonstra a iniciativa oeste seminário,
propiciando a coleta cc valiosos subsidios para o avanço das
ações. Esse é um passo ncispensável para Que se alcance
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também convergência e se estabeleça um clima cooperativo nas
etapas de desenho (ou redesenho) e implementação de um
programa regional de reforma agrária negociado, para tanto
observando suas implicações no nível municipal e sua
inserção no programa nacional. Essa não é uma tarefa pequena
e só é possível 'quando a alma (também) não é pequena.
A questão educacional é um bom exemplo de óbice a superar.

A contribuição do capital humano corno decisiva para o êxito
de qualquer empreendimento humano, quer no plano pessoal
quer no coletivo, embora negligenciada em muitos momentos de
nossa história, parece fadada a sobreviver sempre.
Independentemente de qual seja o projeto de vida cie pessoas
ou de agrupamentos humanos, nestes novos tempos, o saber -
entendido como uni conjunto de conhecimentos, práticas.
destrezas, tradições, ritos, mitos e valores - não é
natural, mas urna construção do homem e constitui seu
patrimônio (ou recurso) mais valioso. A forma como se
permite - ou se impede- que pessoas ou grupos sociais se
apropriem do saber está na raiz das facilidades ou dos
obstáculos que se antepõem à consecução de objetivos,
pessoais e coletivos. Essa é urna questão também óbvia,
quando se analisam esf or ços em curso, tanto de lideranças
dos movimentos dos agricultores assentados pela reforma
agrária, com vistas à escolarização e profissionalização das
famílias (como formas de apropriação do saber social),
quanto de lideranças sindicais, de trabalhadores e de
proprietários rurais, lutando para que a política pública de
educação não continue excluindo a população escolar do meio
rural, como até aqui. Neste último caso, por dever de
consciência, não posso deixar de mencionar os esforços
Conjuntos dos Sindicatos Rural e dos Trabalhadores Rurais de
Teófilo Otôni e Açucena, ao liderarem um movimento de
mobilização social em favor da erradicação do analfabetismo
rural em cinco municipios dos vales do Mucuri e do rio Doce,
Com o apoio de suas Federações, da Secretaria da Educação e
do	empresariado	do	setor	agrícola	dos	municípios
beneficiários. Tal é o significado, a urgência e efetividade
da iniciativa	Que ela já se espalha por outros 300
municipios mineiros e conquista novos aliados.
A importância de tais iniciativas em favor da alfabetização

de jovens e adultos do meio rural e para assegurar aos
menores de 15 anos, filhos de pequenos agricultores e de
trabalhadores rurais, o acesso, a permanência e o sucesso na
escola (um direito inserido já na Constituição de 1834 e
ainda não assegurado no limiar do terceiro milênio) bem
Poderá ser avaliada se retomarmos a questão cia função social
cia empresa e. por inclusão, da unidade agricola.
Consideremos uma situação limite: a um pequeno produtor

rural que, por razões de escolha pessoal ou pela dotação de
fatores, viva na condição de subsistência, pouco se
questionará o excedente para o mercado não produzido, na
medida em que, para tanto, poucos recursos toma do ambiente
externo. Mas prevalecerá o questionamento do por que não se
assegurar à sua prole, quando existente, o direito de se
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apropriar do saber social, inclusive para edificação de seu
próprio projeto de vida. Mas, para ambos, a apropriação de
saberes e não só um direito, mas um instrumento fundamental
para a conquista de libedades, quaisquer que sejam, em
Qualquer tempo e lugar.
Concluindo. entendo que estas co ns i de r ações , ainda que
eivadas ce simplificações, podem dar suporte à idéia central
de que, no ambiente atual de nosso Pais, falar-se em
política •de reforma agrária, desgarrada de outras políticas
e ignorando a nova ordem constitucional, com a busca
diuturna, ainda que espinhosa, do entendimento entre todos
os envolvidos antes de constituir uma fuga do problema
central - a redistribuiçãO de terras -. é condição
necessária para o alcance dos objetivos mais amplos dessa
política.
Esses dados são do censo de 1991. Estão disponíveis para
qualquer instituição ou pessoa que por eles tiverem
interesse. Estou à disposição para apresentá-los, embora
eles não desagreguem ainda os produtores e os trabalhadores.
Os dados mencionados pela SNA, em relação aos assentamentos,
parecem indicar que o Quadro é dramático, inceDendentemente
e as pessoas estarem assentadas ou não. Costumamos dizer,
no vale do Jequitinhonha. q ue quem nasceu no meio rural tem
fortes possibilidades de ser marcado para perder.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Presidente - A Presidência passa a palavra ao
Coordenador dos debates deste painel, Deputado João Leite.
O Sr. Coordenador (Deputado João Leite) - Passaremos, neste

momento, à fase da reunião cest 4 nada aos debates com O
Plenário. Todos os participantes poderãO formular oeguntas
aos debateoores, as quais oerão ser escritas ou orais-
Solicita-se aos inscritos que usem o microfone, sejam
sucintos e objetivos. Fica dispensada a formalidade das
saudações pessoais. Cada inscrito disporá de até 3 minutos,
devendo limitar-se a uma pergunta por intervenção,
resguardada a possibilidade de nova inscrição.

Debates
O Sr. Coordenador - Procuramos agrupar as perguntas,
buscando urna coincidência. Eduardo Ribeiro, professor da
Universidade Feaera' de Lavras, faz uma pergunta para o Dr.
João Batista. A sua pergunta coincide com as de Gilberto
Araújo, Pascoal Pereira de Almeida e José LUiS Guimarães.
Todas elas se direcionam para o seguinte ponto: nos últimos
anos, tem havido uma queda violenta na demanda e no preço
real do carvão vegetal. A Belgo Mineira, por exemplo, que
conservaria algo em torno de um terço do carvão vegetal em
Minas Gerais, parou de consumi-lo porque mudou para Outro
nsumo. Como manter a renda das familias assentadas na
reforma agrária florestal, se as perspectivas do mercado
parecem sombrias? Como organizar institucionalniente as
cooperativas de produção se, exatamente nesse campo. Estado,
igrejas e organizações não governamentais têm acumulado
sucessivos fracassos?
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O Sr. João Batista dos Mares Guia - São questões
pertinentes e que também nos preocupam. Tanto que o
enunciado aqui feito da possibilidade da implementação de
uma reforma agrária florestal é ainda hipotético, pela razão
fundamental de que os protagonistas, os trabalhadores,
deverão se manifestar a respeito, desde que disponham de
todas as informações fundamentais para formarem um juízo e
tomarem as suas decisões. Então, não é nada de cima para
baixo, não é nada tutelado, e o protagonista deve ser o
trabalhador.
Sabemos que há uma tendência no sentido de se substituir o
carvão vegetal, na siderúrgica, pelo carvão mineral
importado a preço competitivo e de maior potencial
energético. Isso, em médio ou longo prazo, poderá colocar um
problema de viabilidade do empreendimento de uma reforma
agrária florestal, orientada apenas para a produção do
carvão vegetal. Esse, o primeiro problema.
O segundo problema é, de fato, auferir se essa expectativa
de aumento de renda confere. Entretanto, a idéia central,
elaborada em nível de um estudo técnico preliminar, é que
sequer temos o que pode ser chamado de pré-projeto. Só
ousaremos chamar de projeto, quando houver, se também houver
um amplo consenso a partir de discussões diretas com os
protagonistas, por meio da FETAEMG, dos Sindicatos de
Trabalhadores Rurais e de todas as formas de organização dos
próprios trabalhadores.
O cálculo feito é basicamente o seguinte: temos um parque
guseiro poderoso no Estado de Minas Gerais. Um parque
siderúrgico muito amplo. Durante ainda uma boa quantidade de
anos haverá em Minas uma forte demanda por carvão vegetal.
Já temos informação de que neste momento boa parte do
abastecimento de carvão vegetal consumido por siderúrgicas
mineiras está vindo da área da Bahia. Por outro lado,
sabemos que no oeste mineiro, região de Bom Despacho,
Martinho Campos, já há, por parte da Belgo-Mineira. uma
reversão quanto ao uso do eucalipto, antes destinado á
produção de carvão vegetal e agora à indústria moveleira.
Tanto é que o pré-projeto foi imaginado com o seguinte
escopo. Por que 50 famílias com uma cooperativa e uma área
presumivelmente de 5.000ha, sendo à base de lOoha por
família. Isso porque o eucalipto tem um ciclo, entre o
plantio e o corte, da ordem de sete anos. Portanto, teríamos
uma espécie de nova safra a cada sete anos, contados a
partir daquele corte concreto. Utilizar-se-ia alguma coisa
em torno de 80% da área para o plantio de eucalipto,
fazendo-se um corte mensal, ao longo de um ciclo de sete
anos, suficiente para se garantir a esse cooperado uma renda
entre seis a oito e meio salários mínimos. A quantidade de
área a ser cortada seria compatível com a possibilidade de
uma mão-de-obra familiar. Os restantes 20% seriam orientados
para formas de agricultura familiar, de subsistência, e para
a diversificação no plantio da própria madeira,
introduzindo-se madeiras mais nobres.
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Nesse sentido, já estamos cuidando, com O. Enzo, Bispo na
Região de Araçuai, de dar um apoio forte, a partir de agora
(pois já estamos começando), à HAGROGEMITO (escola mantida
com subvenção da Igreja Católica e recursos de origem
européia), para que essa escola também se prepare para
apoiar esse esforço de reforma agrária florestal, se assim
for o desejo dos trabalhadores.
De outro lado, por nossa iniciativa, a Secretaria de Estado

da Educação já está começando a desenhar o projeto da Escola
Rural de Couto Magalhães, onde pretendemos desenvolver, com
recursos do Ministério da Educação, um curso de agricultura
irrigada, orientada para a fruticultura, e um curso de
produção de móveis (da indústria moveleira), também no
sentido de treinamento gerencial
Mas, como eu disse, isso vai significar um amplo processo

de informação, ae análise 'écnica rigorosa, de participação
dos trabalhadores e de suas entidades, para avaliar tocas as
possibilicades e riscos, inclusive esse risco futuro de, em
algum momento, começar a haver, por assim dizer, uma
reversão no mercado. Ocorrendo isso, quais são as
alternativas? Esta é uma pergunta que fica. Um desafio que
está lançado.
Por outro lado, na um argumento realista: temos ali
250.000ha, com maciços florestais plantados à base de
eucalipto. Isso é uma riqueza poderosa, e não há razão para
essas 2.500 famílias continuarem trabalhando em condições
semi-servis, recebendo 1,3 salários mínimos por mês, quando
poderão, durante algum tempo (que não é pequeno), receber,
pelo menos, seis salários minirnos por mês, para cada
familia, sendo gestores, com certo grau de autonomia, do seu
próprio negócio.
O Sr. Coordenador - Pergunta para Maria Antônia Costa
Nogueira, da FE T ÂEMG, formulada por Angela Gomes. da Rede de
Intercámbio em Tecnologias Alternativas: "Como vem sendo a
participação das mulheres nos processos ce assentamento e
nas politicas de reforma agrária estabeecidas pelo
Governo"?
A Sra. Maria Antõnia Costa Nogueira - É claro que, ao
falarmos dos trabalhadores do campo, é importante lembrarmos
que existem homens e mulheres. Bem, a partir_ da nova
Constituição, está garantido, pelo menos pela lei, que a
mulner também pode ter acesso ao titulo da propriedade, ou
seja, ser proprietária da terra. Já na prática do dia-a-dia,
na verdade, a mulher está fazendo seus serviços, combinando
o trabalho produtivo com o trabalho reprodutivo: ou seja,
combinando o trabalho na agricultura com seus serviços
domésticos que são importantes no papel reprodutivo.
Mas, infelizmente, existe a discriminação da mulher e. para

que ela seja considerada uma trabalhadora rural e para que
isso seja garantido na prática, é preciso ainda haver uma
luta do sindicato, da associação e das próprias mulheres.
Pois, apesar de estar na lei, isso ainda não é garantido na
prática, mesmo que ela esteja. em seu dia-a-dia, trabalhando
na propriedade, em 

r
egime de economia familiar.
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O Sr. Coordenador - Solicito ao Sr. Brasilino Moreira da
Silva que se encaminhe ao microfone, indicando a entidade
que representa, para formular sua pergunta ao
Superintendente do INCRA, Sr. Melchior.
O Sr. Brasilino Moreira da Silva - Estou representando o
Movimento dos Sem-Terra. Minha inscrição foi para formular
perguntas aos Srs. João Batista e Melchior. Ao Secretário,
eu gostaria de colocar algumas coisas a respeito da
participação do fórum das entidades, mas, da maneira como
está colocado, queria reafirmar que o Movimento dos Sem-
Terras não tem a disponibilidade de participar, onde se
coloca junto à Federação dos Fazendeiros e mais os
trabalhadores. Então, tem essa dificuldade em relação a
isso. Seria, talvez, o mesmo que pegar toda a sociedade
civil e querer discutir o crédito agrícola dos fazendeiros
para ver se eles pagavam ou não. Então, teria essa
dificuldade.
Quanto ao Melchior, vemos que, quando o INCRA quer
funcionar, falta recursos, quando aparece o recurso, o
Judiciário não libera a terra, quando o Judiciário resolve
liberar a terra, não tem material humano, ou seja, os
técnicos agrícolas. Existe essa dificuldade, então, vira uma
bola de neve. Os problemas nunca são resolvidos e acaba
demorando dois ou mais anos para se dar uma definição em
relação a uma área.
Com relação a isso, vejo um pouco esse peso político no
Secretário, porém, às vezes, falam muito em relação ao
problema, mas acaba-se resolvendo pouco quanto à demanda que
se tem no Estado.
O Sr. João Batista dos Mares Guia - A questão que você
coloca é uma questão política real e tem que ser encarada
como tal. Mas já é um enorme avanço, primeiro, estarmos
todos aqui participando. O MST tem um papel muito
importante, mas também a FETAEMG, que ontem esteve aqui.
Inclusive, o Presidente da CNA debateu com uma das
lideranças nacionais mais expressivas do Movimento dos Sem-
Terras. Ficaram muito claras as posições, a delimitação de
campos, mas houve um debate importante entre eles.
Entretanto, é -preciso que sejamos realistas e que saibamos
reconhecer os resultados positivos que todos - o MST,
inclusive, e talvez, principalmente - estamos obtendo nesta
caminhada, no caso de Minas Gerais, neste seminário.
Se estivéssemos agora conversando, voltando no tempo há
quatro meses atrás, seguramente o MST estenderia essa
suspeita e essas dificuldades para sentar-se à mesa e
negociar com a representação dos proprietários de terra, no
caso a FAEMG ou a ABCZ, em Minas Gerais. A mesma dificuldade
seria apontada ao Governo do Estado. Não que nós ainda
mereçamos plena confiança dos trabalhadores rurais, mas já é
um enorme avanço que estejamos promovendo um seminário como
este, em conjunto, inclusive com o MST. Também que estejamos
participando de fóruns regionais de debates, com a presença,
e muitas vezes com o protagonismo do próprio MST. Que já
tenhamos, no caso de Buritis - vejo aqui o Jorge. líder do
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MST no acampamento da Barriguda -, negociado alternativa
concreta de encaminhamento para o conflito na fazenda da
Barriguda. Que tenhamos, trabalhando em conjunto com o MST,
e resolvido em tempo recorde, num horizonte de 60 dias, o
caso histórico de 32 anos da fazenda Ministério. Não fosse a
luta dos trabalhadores, seguramente não teríamos logrado
isso. Mas também tivemos aqui o companheiro do MST Que
colocava a luta do trabalhador e a determinação do Governo.
Que nos cobra, com toda razão, tanto é que a fazenda
Ministério já está de posse dos trabalhadores que estavam
acampados há dois anos entre o arame farpado e a BR-116,
acima de Valadares. Acho que você tem toda razão. Agora,
aqui é uma questão de paciência, exercício do diálogo,
respeito de um pelo outro, explicitação do contraditório.
Ninguém tem que se render a ninguém, e o diálogo, o
entendimento e a negociação devem fazer avançar a luta pela
reforma agrária, inclusive com a participação da FAEMG. Para
mim é absolutamente secundário que a FAEMG tenha uma
posição, de principio, contra a ocupação de terras. A nossa
ótica ê a seguinte: se ocorrer a ocupação de terras, de
igual maneira, estaremos 'lá cumprindo um dever moral, ético,
político e de convicção, de Duscar a melnor solução
possível
Vocês mesmos do MST reconhecem que temos agido assim.
Juntamente com os companheiros do INCRA. é nosso dever, é
nossa obrigação. Inclusive, não há registro de nenhuma ação
e reintegração de posse que tenha sido expedida e que tenha
tido perduração; foram revertidas. Ou quando expedidas, não
houve a ação da Polícia Militar.
Quero fazer o registro de que aquele episódio no trevo de
Santa Luzia foi infeliz, foi um gesto inútil, mas é preciso
aue não se impute à Policia Militar as responsablidades. A
Policia Militar, às vezes, é convocada pelo Poder Judiciário
para executar uma ação, e se não a executa, o Poder
Judiciário manda prender o comandante da operação militar
Ou, tradicionalmente. conforme a visão conservadora, o
Estado, através das elites civis políticas, lava as mãos. Em
última análise, para fazer a ordem acontecer vai lá a
Polícia Militar. Quem fica mal é o comandante, quem fica mal
é o oficial, e todas as elites legislativas, judiciárias e
executivas do Estado ficam como se o problema não fosse com
elas.
Desde que se criou a assessoria não houve nenhum incidente

com a Polícia Militar. Muito ao contrário. eu poderia citar
aqui os dez casos em que a Policia Militar entrou no
processo, inclusive em defesa dos trabalhadores para
prevenir qualquer possibilidade de violência de um eventual
proprietário de terras, como quase aconteceu, recentemente.
em Santa Vitória. onde um proprietário insensato estava com
21 senhores, do lado de dentro de sua terra, armados. Assim
que fizemos a comunicação com a Policia Militar, ela agiu
com prontidão e resolutividade. Então, estamos inaugurando
em Minas Gerais um novo capítulo de relação dos Estados com
os movimentos sociais, e especificamente com a Policia
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Militar. Vocês não têm nenhuma obrigação de acreditar nisso,
mas falo com rigorosa convicção que a policia Militar não
age para reprimir uma ação, mesmo sob ordem judicial, sem
q ue o Governador do Estado, através de minha pessoa, assim o
determine. Temos, com o tempo, a ação do INCRA de promover o
desaforamento da questão, quando o juiz faz a expedição da
reintegração de posse. Mesmo assim, o Dr. Márcio Aristeu,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
já orientou a todos os juizes que, antes de expedirem uma
ação de reintegração de posse, busquem entender a questão,
negociar e intermediar. Temos agido assim, ação pela qual
temos tido sucesso. Acho muito natural que vocês coloquem
isso, porque a história passada e recente não autoriza
pensar diferente. Será para vocês um enorme desafio de
desprendimento, de aprendizagem de negociação, sem abdicar
de suas convicções e determinações, para fazer avançar a
reforma agrária, inclusive negociando com a própria FAEMG.
Espero que, no futuro próximo, para fazer avançar a reforma
agrária, inclusive negociando com a FAEMG, possamos realizar
o que está sendo discutido aqui.
O Sr. Meichior Augusto de Meio - Gostaria de esclarecer que
as imissões de posse no Estado de Minas, após o ajuizamento
das ações, estão acontecendo em uma semana, graças ao
trabalho que tem feito a nossa Procuradoria. Portanto, após
o ajuizamento da ação, os depósitos dos TDAs e recursos
financeiros para o pagamento das benfeitorias, estamos
conseguindo as liberações do juiz para imissão de posse.
Acontece em uma semana ou no máximo em 15 dias. Com  relação
aos funcionários, temos dificuldades somente em implementar
as vistorias e as ações do assentamento.. Mas, em
entendimento com a assessoria do Governador, através do Sr.
João Batista dos Mares Guia, estão sendo disponibilizados
para o INCRA alguns agrônomos, juntamente com uma equipe que
está trabalhando num processo de descentralização de Minas
Gerais.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Avelino Pereira
Nogueira, do Conselho Sindical dos Trabalhadores do Norte de
Minas, para D. Maria Antônia Nogueira, da FETAEMG: Ontem
foi dito que a FETAEMG não nos reconhece como entidade. Mas,
como estamos numa democracia, pergunto como cidadão o
seguinte: há 20 anos os trabalhadores do Jaíba têm sofrido
todo tipo de perseguição, e a FE r AEP1G foi omissa e nada fez
por eles. Por que, agora, denunciados os maiores absurdos
ocorridos lá. a FETAEMG se senti. ferida?
A Sra. Maria Antônia Costa Nogueira - Primeiramente
gostaria de dizer Que. no inicio da imlantação do Orojeto,
a participação da FETAEMG, através do pólo regional, e dos
sindicatos de trabalhadores rurais - é claro cue houve fases
do projeto onde a Federação nem foi chamada para discussão -

recentemente a Federação participou da avaliação do
Projeto Jaiba, com uma comissão estadual. Inclusive temos
questionamento relacionado com o projeto, em aue as questões
de representantes dos trabalhadores nos municípios ficaram
excluidos do processo de discussão do projeto. Temos



questionamentos, sim, em relação ao Projeto Jaiba, que é um
projeto de colonização. Enquanto faltam recursos para a
reforma agrária e para os assentamentos, no Projeto Jaiba
foram e estão sendo investidos, no dia-a-dia, milhões de
dólares, e ele é citado todo dia, pelo próprio Governo, como
um modelo de assentamento. Inclusive o custo médio de
assentamento, no Projeto Jaiba, das famílias pequenas é em
torno de US$40.000,00, e ele ainda tem investimento de
recursos tio INCRA. Então, temos questionamentos, mas, por
outro lado, os sindicatos no Norte de Minas ficaram
excluídos do processo de discussão daquele projeto, que é
para a região, e onde não está sendo garantido o direito de
discussão e de participação do conjunto dos trabalhadores da
região do Jaiba.
O Sr. Coordenador - Ternos três perguntas ao Superintendente
do INCRA, Dr. Melchior de Melo. Do Sr. Aparecido Girnenez:
Gostaria de saber se o INCRA reconhece as farniuias
acampadas entre a cerca e a rodovia no Município de
Bonfiriópolis de Minas. Eles precisam ae alimentação. Somos
62 famílias e precisamos de resposta".
Do Sr. Sebastião aos Santos. Presidente co Sindicato dos

Trabalhadores de Senador Modestino Gonçalves: "Muitas vezes,
o próprio INCRA faz o cadastramento das familias, ao invés
de passar essa tarefa para o sindicato dos trabalhadores
rurais do município, que tem um total conhecimento dos
verdadeiros sem-terra do seu município, evitando que
comerciantes e muitos outros que não são trabalhadores
rurais se infiltrem no movimento para promover a baderna nos
assentamentos".
Do Sr. José Pedro: "Gostaria de perguntar ao
Superintendente do INCRA quais os assentamentos que estão
com os projetos de eietificação aprovados e qual a forma de
instalação".
O Sr. Meichior Augusto de Melo - Com relação à primeira
pergunta, já foi solicitaao á FETAEMG o cadastro das
famílias acampadas nas proximcades ce Bon f inôpo l is de
Minas. Assumimos um compromisso, na semana passada. com  as
lideranças do movimento em Buritis e, iniciaimente. vamos
cadastrar 150 farnilias em Buritis e, depois, as famílias do
Município de Bonfinópolis de Minas.
Com relação a Senador Modestino Gonçalves, entendemos que o

cadastro ainda é de competência do INCRA. Possivelmente após
a descentralização poderemos até conversar, e, quem sabe,
algum órgão do Estado, como a EMATER, por exemplo, poderia,
talvez, nos ajudar. Há uma série de pontos no cadastro de
que somente - entendemos - devem participar os técnicos do
INCRA.
Com relação às eletrificações, estamos com alguns orojetos
sendo elaborados pela CEMIG. portanto até agora não temos
ainda, de forma definitiva, quais os orojetos que serão
beneficiados. Sabemos, sim, quais os projetos que receberão
energia, mas somente a pós a conclusão do projeto por parte
ca CEMIG ooderemos opinar ou mesmo informar sobre os
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projetos que serão beneficiados. Maiores -informações poderão
ser obtidas na nossa Divisão de Assentamento, no INCRA.
O Sr. Coordenador - Solicito ao Sr. Jorge Augusto.
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buritis,
que se encaminhe até o microfone para fazer a sua pergunta
ao Dr. João Batista dos Mares Guia.
O Sr. Jorge Augusto - Eu discordo um pouco do discurso do

Sr. Mares Guia. Quando afirma que, quando percorreu o Estado
mapeando os conflitos agrários para ter um retrato fiel da
situação agrária no Estado, não fez proposta concreta de
solução de conflito. Cito um exemplo: quando, em julho,
esteve em Buritis tratando especificamente da questão da
ocupação da fazenda Barriguda, propôs a aquisição de três
áreas pela Lei ng 433 para promover o assentamento dos
trabalhadores até o mês de agosto, e até o momento isso está
sem solução. Em seguida, tivemos audiência no INCRA com o
Sr. Melchior, que contradisse o seu discurso afirmando que
até o momento não pode prever data para a aquisição dessas
áreas. Pergunto: o INCRA e o Governo do Estado teriam
condições objetivas de cumprir tal promessa, ou se trata de
entusiasmo em excesso?
O Sr. João Batista dos Mares Guia - A questão é pertinente,
mas, obviamente, o enfoque será divergente.
Estivemos em Buritis e, em primeiro lugar, fizemos um
excelente debate, com a participação do Jorge, no salão
paroquial. Até lavrou-se um ata extensa dessa reunião
assinada por todos os presentes com o intuito de se buscar
para o caso da fazenda Barriguda uma alternativa. Fizemos,
juntamente com o Jorge, uma visita ao acampamento da fazenda
Barriguda. O problema, não sei se todos sabem, é que, uma
vez feita a ocupação, por uma questão de organização do
processo desapropriatório os advogados dos proprietários
entraram com embargo junto ao STF e obtiveram a suspensão
dos efeitos do decreto de desapropriação.
Portanto, a Questão esta"Sub judice", e não temos nenhuma
possibilidade de prever quando ela se resolverá pela via
judicial. O INCRA de Minas Gerais, inclusive, tem tentaoo o
desaforamento da questão para o foro de Belo Horizonte
exatamente para evitar, em algum momento, a possibilidade de
o Juiz da comarca local entender, caso seja provocado a
fazê-lo, ser pertinente expedir urna ação de reintegração de
posse.
Assim, fomos l, o que já é em principio positivo, porque.

á primeira vista, seria um problema do INCRA nacional, uma
vez que a fazenda do Presidente da República está em Buritis
e a região do Noroeste do Estado faz parte daquela região
geofisica do entorno do Distrito Federal. Fomos lá por que é
território mineiro. O que sugerimos curante as nossas
negociações? Em função do tamanho da área e co número de
famílias - parece-me que são 219 famílias -, uma alternativa
possível seria a arrecadação, pela Lei ng 433, de três
fazendas, cada uma delas de 2.0001na aproximadamente, para
grupos de 70 a 80 familias, que iriam cada uma para cada uma
dessas fazendas.
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Uma semana após o nosso entendimento, o INCRA, por meio do

Dr. Melchior, encaminhou a campo uma equipe de técnicos para
fazer a vistoria, Visitaram imóveis e levantaram a situação
deles. Há imáve - não saberia dizer se um ou se mais de um
- que se enquadra nos critérios de arrecadação: improdutivo
ate para efeito de desapropriação. Há outros que se
enquadram no caso da Lei hQ 433, por se tratar de fazendas
produtivas.
De novo, Jorge, esbarramos com um problema crucial - pois
depende de legislação - que é o de termos de cumprir os
cânones previstos na legislação. Se não fizermos isso, em
algum momento o advogado do proprietário irá nos interpelar
e paralisar todo o processo desaoropriatório.
Posso lhe assegurar, e o Dr. Melchtor poderá prestar

esclarecimentos complementares, que essa questão para nós é
prioritária, ou seja, a solução do problema da fazenda
Barriguda. O que disse e posso testemunhar com a ata é que,
se ainda no mês de agosto lográssemos encontrar as fazendas
e pudéssemos arrecadá-las pela Lei nQ 433. seria necessária
a concordância do proprietário, e com uma aquisição
administrativa, e não, com a desapropriação, já no mês de
agosto poderiamos, então, celebrar o assentamento definitivo
cessas famílias.
Entre esse desejo, essa intenção manifestada por mim com
toda a transparência e a possibilidade objetiva em virtude
das dificuldades da legislação, há uma diferença. Deixei
claro: se possivel, faremos isso. Agora, estamos atrás desse
objetivo, que haveremos de lograr para cumprir plenamente o
acordo que fizemos com o Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra e os acam pados em Buritis.
Quero crer que. o mais breve possivel , seguramente dentro
do horizonte oeste ano, alcançaremos o nosso objetivo,
porque o INCRA está se empenhando para isso. A propósito,
hoje, no café da manhã, comentei esse assunto com o
Ministro, que reiterou que, no caso de Buritis, que se
reveste de excepcionalidade, está autorizada a aquisição
pela Lei nQ 433. mesmo em se tratando de propriedade
produtiva.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Carlos Mazeto,
mestrando do IdO, da UFMG, e co Mazinho, da FETAEMG. ao Sr.
João Batista dos Mares Guia: "O Projeto Jaibã gastou
U$400.000.000.00 para assentar, até agora, apenas 700
famílias, que estão vivendo hoje em condições precaríssimas.
São U$570.000.00 por família. E um custo escandaloso. Isso
confirma a obediência dos projetos de colonização, em
especial os grandes perimetros irrigados, como o Jaiba. que.
ao contrário ca propaganda governamental, é um desastre
social e ambienta perfeitamente reconhecível para q uem lá
esteve. Que po'itica de irrigação res ponsável não passaria
por uma estratégia mais ampla de manejo de bacias?
Continuaremos a enterrar milhões de dólares em megaprojetos
de irrigação predatórios e sem resultado social? Isso não é
uma forma de desviar os recursos necessários para uma real
reforma agrária? 0 senhor disse que a primeira fase do
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Projeto Jaiba está terminando. Gostaríamos de saber como,
uma vez que só existem 732 assentados, quando a perspectiva
é de 10 mil, e o projeto já tem 25 anos?
O Sr. João Batista dOS Mares Guia - Nós teremos neste
seminário urna oportunidade, salvo engano, em um grupo de
trabalho, de discutir também o Projeto Jaiba. As pessoas que
lá estarão para debater são profundos conhecedores e
especialistas. Teremos, até mesmo, durante o seminário, a
presença do Dr. Fantini, Diretor-Geral da RURALMINAS, que
poderá prestar todos os esclarecimentos, compreendendo toda
a história do Jaiba, a Fase 1 e a fase mais recente de
reavaliação.
A própria pergunta contém a resposta, quando fala, ao
final, de 25 anos. O Projeto Jaiba foi concebido nos anos
70. periodo do baluartismo do poder estatal deste Pais, tipo
Brasil, grande potência. Só que, no caso do Governo
Eduardo Azeredo, nós herdamos uma situação de
US$250.000.000,00 já investidos no perímetro irrigado do
Jaiba.
A pergunta é: abandona-se um investimento de
US$250.000.000,00 ou reavalia-se o projeto, dando-lhe uma
cestinação mais racional, mais equilibrada, mais
distributiva, tendo que, Dortanto. fazer os investimentos
Complementares?
Para nós, a resposta é óbvia. Vamos dar prosseguimento,
reavaliando o projeto. Tanto que agora a ênfase é no
assentamento de pequenos produtores, para desfrutarem da
tecnologia de irrigação de alta produtividade com ênfase em
fruticultura ou alguns outros produtos de amplo tipo de
aceitação no mercado. Essa é a ênfase: termina-se o chamado
.Jaiba 1 e começa-se a f ase Jaiba II.
O Compromisso é esse. Em nenhum momento aqui se falou que o
Projeto Jaiba é modelo de reforma agrária. Tanto não é que,
se fôssemos começar hoje do zero, não faríamos o Jaiba tal
como foi concebido nos anos 70, em hipótese alguma, numa
concepção grandiloquente e que contemplou muito mais por uma
crença ideológica e que só é capaz de fazer agricultura de
alta tecnologia, o empresário rural versus o pequeno
Produtor rural- Contemplou-se a grande propriedade e a média
propriedade, e agora, na revisão, a ênfase é na pequena
Propriedade ce até Shacom irrigação.
Se virmos como está concebido o Projeto Jequitinhonha

Parco, verificaremos que ele já está completamente dentro da
nova Concepção, com enorme cuidado, como aqui frisado pelo
Dr. Mário Vilela, com a questão da informação, da
escolarização e da preparação técnica, para fazer dos
eventuais futuros beneficiários protagonistas do processo,
desde o momento da sua própria concepção.
E isso o q ue se pretende fazer na questão do Jaiba ao longo
co Governo Eduardo Azeredo. Para mais detaines e
informações, sugiro que se possa aproveitar a oportunidade
da participação do Dr. Fantini em um desses debates e se
coloque concretamente para ele essa questão, uma vez que ele
é, na área gerencial, o responsável mais imediato por essa
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revisão e peio encaminhamento do Jaitja nesta fase de
rans ição.
O Sr. Coordenador - O Sr. Gilberto Araújo não se sentiu
satisfeito com a sua resposta. Vamos, então, ã sua pergunta:
A proposta de reforma agrária florestal não seria uma meia-
sola para escamotear e fugir das reais necessidades de uma
reforma agrária e necessárias ao desenvolvimento com justiça
social?.
O Sr. João Batista dos Mares Gula - Francamente, não
entendo a pergunta. Com todo o respeito. Gilberto, parece
que ai existe um prejulgamento, pelo desconhecimento da
realidade objetiva. E preciso ir ao local para ver e
perguntar àqueles trabalhadores se estão satisfeitos com a
sua vida atual. Lembro que eles vivem cobertos de pó de
carvão, em uma situação desumana, ganhando 1,3 salários
minimos por mês, ai incluido o trabalho da es posa e dos
filhas. Se assim não é, abandonam aquilo e vão cortar cana,
colher café ou laranja. A mulrier e as crianças - estas. fora
da escola - ficam produzindo carvão em condições desumanas e
de escravidão.
E muito interessante ignorar a situação como é e ficar
imaginando, no plano puro da abstração, sem levar em conta a
realidade tal como é, qual será a melhor alternativa. Não
adianta me dizer qual é a reforma agrária ideal. O que quero
é, por meio da negociação, compreender como é que, sem
abdicar da utopia, poderemos avançar concretamente mais além
do possivel e fazer o necessário. Se pudermos, queremos
ultrapassar o necessário e construir a utopia. Não há
receita para isso. Tem de haver a luta dos trabalhadores e a
determinação das pessoas que têm responsabilidade e estão em
posição de tomar decisão. E o que desejamos.
E curioso, mas, se não tivéssemos aventado essa hipótese e
feito essa proposta, no presente momento, provavelmente, sem
o conhecimento aos trabalhadores e das entidades,
poderiamos. numa linha conservadora e continuista de
compromisso com o passado, renovar os contratos ae
arrendamento com as tais 23 poderosas empresas siderúrgicas,
ou fazer o leilão das terras públicas, sob o argumento de
garantir o emprego aos produtores de carvão que lã estão -
embora miseráveis e em condições de escraviaão.
O Governo tomou uma decisão ernbasado em estudos técnicos
dos colegas da RURALMINAS. da EMATER, do IEF e ainda com o
respaldo de especialistas altamente responsáveis, para fazer
uma virada no jogo, numa inflexão de 1800 no curso anterior
do processo de entrega de terras públicas. Ao invés ae
manter a terra pública com plantio de eucalipto em mãos das
empresas, resolveu fazer o contrário. Por que imaginamos a
cooperativa? Porque assim poderemos utilizar o PROCERA, com
o dobro do crédito q ue era cedido por ele, individualmente.
quando o trabalhador não é cooperado. Isso, em primeiro
lugar. Em segundo lugar, os trabalhadores seriam os
gestores, com autonomia gerencial do seu próprio
empreendimento, em uma linha de terceirização, desde que
isso lhes assegure melhoria aas condições de vida e aumento
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significativo da renda familiar, que poderá ir de 1,3 até
8,5 salários mínimos, com a agregação de novas tecnologias
já testadas com enorme êxito. Estas irão evitar que o
trabalhador que produzir carvão fique exposto à fuligem,
coberto de pó, sendo possível ver-lhe apenas o branco do
olho.
Insisto em dizer que não compreendo como uma medida como

essa, de extremo sentido inovador, de extrema ousadia, de
extrema conotação distributivista e até radical, no sentido
de romper com a tradição de negociar terras públicas com
grandes empresas, desta feita, tendo o trabalhador como
protagonista, é objeto de um comentário dessa natureza.
Todos têm direito de fazer o comentário que desejarem, mas
eu tenho o direito de refutá-lo até com certa emoção. Os
juizes finais serão os trabalhadores. Quero crer que eles -
que têm inteligência, bom senso e, no dia-a-dia, sentem o
sofrimento da sua condição de escravos - tenderão a aderir a
essa proposta com enorme entusiasmo. Aliás, essa não é uma
proposta nossa. Queremos compartilhá-la com a FETAEMG, com
os sindicatos dos trabalhadores rurais, com os movimentos
organizados, com a Igreja, com os novos Prefeitos, que serão
eleitos a partir de 3 de outubro e, se essa for uma boa
idéia, iremos transformá-la em um projeto concreto. A
proposta é redistributivista de renda e de propriedade. No
seu âmago, é reforma agrária.
Gostaria que os presidentes de sindicatos rurais daquela
região, que estejam aqui, pudessem se manifestar. Se todos
forem no diapasão de que essa reforma agrária florestal
seria uma meia-sola, peço desculpas, renuncio á idéia e digo
que erramos, porque imaginávamos uma coisa e propusemos
outra. Mas, não me venham com prejulgamentos, ainda mais
quem mora em cidade, não conhece o Jequitinhonha e não foi
lá para ver como o trabalhador vive. Antes de falar uma
coisa, vou ao local verificar o que se passa. Ouço a todos,
leio tudo que posso para poder aprender. Já fui lá mais de
uma vez, e, como ocorreu na semana passada.
Fui a São João do Paraíso. Conversei com o Prefeito, com o

padre, com trabalhadores e com empresários. Tenho tentado
aprender com todo mundo. Vamos primeiro ouvir para
compreender a proposta. Pelo menos, nos dêem o beneficio da
dúvida. Se errarmos, têm que criticar mesmo. Não tenham
raiva da realidade, pois isso é a pior coisa que existe.
Vejam, ouçam, escutem, tentem apreender a proposta, mas não
façam prejulgamentos. Isso é uma atitude primária.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Evaristo Faria de

Matos, do Conselho Distrital de Saúde de Venda Nova.
O Sr. Evaristo Faria de Matos - O INCRA é permanente e é

constitucional. A descentralização da reforma agrária será
feita por decreto ou será realizada uma conferência
estadual, elegendo um conselho estadual precedido de
conselho municipal, para funcionar a democracia? No
município é que estão as terras, a realidade e as
comunidades.
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Outra pergunta: é justo o assentamento em terras públicas?

Continuamos sem saber que reforma agrária o Governo Federal
e o Governo Estadual querem. Com filosofia e sonhos, não
vamos assentar 4 milhões de famílias. Não é intervindo no
INCRA e inibindo o seu pessoal que se vai realizar a reforma
agrária em Minas.
O Sr. Meichior Augusto de Meio - As ações de
descentralização estão sendo estudadas pelo Ministro em
Brasília. Portanto, não há uma definição concreta, não
existe um projeto concluído sobre as possíveis
descentralizações Existe hoje uma preocupação por parte do
atual Diretor de Assentamento, Dr. Aécio, nesse sentido. Mas
vai haver o envolvimento das universidades e das Prefeituras
municipais
O Sr. Evaristo Faria de Matos - Participamos em Brasilia da
l Conferência Nacional de Segurança Alimentar, onde foi
discutida a necessidade de se levar a reforma agrária para
os municipios, saindo do asfalto, porque lá é que está a
realidade.
O Sr. Meichlor Augusto de Melo - Concordamos plenamente. Os

municioios terão cue participar Co processo, mas deve haver
p r imei r amente uma determinação do Governo de se
descentralizarem as ações.
A criação de conselhos é iniciativa que deve ser estudada

com bons olhos.
Em relação á utilização de terras públicas, penso que

deveriam ser prionizadas para a ação da reforma agrária, mas
há uma grande dificuldade nesse sentido, pois muitas vezes
ainda não estão arrecadadas ou ocu padas. A dificuldade é
muito grande. Portanto, utilizamos o processo da arrecadação
pela Lei nQ 433. que trata ca aquisição, e pela Lei ng
8.629. que trata da desapropriação.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Prof. José Ely da

Veiga.
O Sr. José Ely da Veiga - Fiquei muito contente em ouvir
sua exposição. Acho que provavelmente Minas vai estar
indicando um caminho importante para desbloquear algumas
dificuldades do processo de política de assentamento no
Pais.
O Sr. Meichior Augusto de Melo - Um motivo a mais para
alguém que vem de São P aulo ter inveja øe Minas. -
Agora, tirando as conseqüências da sua exposição, gostaria
de ouvir a sua opinião sobre algumas idéias lançadas há
algum tempo, mas que não têm sido levadas em conta por todos
os envolvidos na questão. Concluída a sua descrição do
processo, dessa experiência que está sendo vivida em Minas
este ano, tudo o que significa a fase pós-imissão de posse
deveria estar a cargo do Governo Estadual há muito tempo.
Essa concepção oe cue o processo de mudança fundlària no
Pais poderia ser comandado de Brasilia por um órgão
centralizado, como o INCRA. é um tributo que estamos pagando
á megalomania da ditadura militar. Tenho visto poucas
pessoas com coragem de enfrentar essa questão, mesmo na
discussão. Provavelmente com medo de ferir interesses
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corporativos. Isso está evidente. Os poucos exemplos de
assentamentos com sucesso foram obra do poder local e cessa
articulação entre os Governos Estaduais e algum Prefeito
interessado em que a obra fosse á frente.
Iria mais longe numa outra questão, mas ai seria uma

reflexão em longo prazo, porque envolve um problema político
muito mais sério. Considero que a competência para
desapropriar, por interesse social e com uso dos títulos de
divida agrária para pagar indenizações, poderia
perfeitamente ser transferida aos Estados. Evidentemente,
isso envolve uma mudança na Constituição, de difícil
execução em curto prazo, tendo em vista o tipo de Congresso
que temos. Mas gostaria também que isso não fosse esquecido.
porque é fazendo essas observações que percebemos um dos
maiores entraves ao processo de mudança fundiária
brasileiro, que é a manutenção dessa estrutura centralizada
de ditadura militar e que muitas vezes se es p uece de levar
em conta.
O Sr. João Batista dos Mares Guia - Em tese, por uma ótica
puramente racional, estou completamente de acordo com as
suas ponderações. Agora, vamos ver concretamente, inclusive,
com uma avaliação política.
O que propomos hoje é muito simples. Na linha do que
sustenta a FETAEMG - acredito que também o MST - no presente
momento, pelo menos, a arrecadação de terra e a gestão de
TDA5 deveriam continuar sendo atribuições do Ministério
Extraordinário de Assuntos Fundiários, via INCRA. Ainda que
se possa imaginar uma transição que dure dois, três, quatro
anos de institucionalização efetiva de uma política
fundiária no Pais, em que haja aquilo que o MST cobra e que
chama de determinação dos governos, creio que,
necessariamente, será colocada, na ordem do dia, como
condição de eficácia da política, a estadualização da
arrecadação de terras e da emissão de TDAs. Essa emissão de
TDAs poderia servir de abate, por parte dos Estados, co
montante da cívica mobiliária que eles tenham com a União.
Entretanto, em curto prazo, temos uma dificulcace

operacional muito grande. Imaginemos que em Minas Gerais
fizéssemos isso como uma experiência solitária, passássemos
a assumir o papel do INCRA nacional. A pergunta é: e os
outros Estados, os demais Governadores se disporiam a fazê-
lo? Na medida em que não se dispusessem, passaríamos a ter
em Minas Gerais, ao lado da solução do problema atual, a
importação do problema fundiário dos outros Estados.
Teríamos, portanto, uma espécie de meca da reforma agrária
completamente ilusória, pois, a cada solução de um problema,
estaríamos convidando a se instalarem em Minas mais dois,
três problemas. Não que as pessoas não sejam bem-vindas. Em
solo mineiro, todas são, mas há limites, condições de
eficiência e de eficácia. Portanto, se não for uma política
nacional, não adianta nenhuma atividade solitária, heróica,
porque ela resultaria ineficiente, produzindo exatamente
mais frustração. Agora, em longo prazo, concordo com a
estratégia que você desenha. Em algum momento, a



descentralização passará pela estadualização da poHtica de
arrecadação de terras. Mas, numa transição, sustentamos que
isso fique na esfera federal. O que chamamos de coordenação
política, por parte do Governo Federal, juntamente com o
INCRA e com os agentes sociais, o gerenciamento da política
concreta de implementação de assentamentos, já pode ser
descentralizada imediatamente. Só que isso tem um custo. E
não há disponibilidade financeira, dada a transição da
hiperinflação para o Plano Real e o equilibrio monetário dos
Estados, que têm nos seus orçamentos uma rubrica para a'ocar
recursos regularmente em reforma agrária. Sabemos que nenhum
governo estadual tem essa disponibilidade. Estou sendo
pragmático, o caminho mais prático é viabilizar o ITR
estadualizado, ou seja, o Governo Federal faria um novo
cadastro, mudando a forma de cobrança do ITR, que hoje é
ridícula.
Hoje, não é sequer pago. Construiríamos, no Estado de Minas
Gerais, um consenso envolvendo todos os segmentos, inclusive
a FAEMG. Lembramo-nos da declaração do Dr. Ernesto Sãlvio.
da CNA, ontem, quando fez uma denúncia contra OS
latifundiários improdutivos, cuase que os chamando de
caloteiros, porque não pagam sequer o ITR. O valor desse
imposto, quando cobrado, é ridículo. Se hoje se arrecada
R401.000.000.00 pelo ITR, no Brasil inteiro, não vou dizer

que poderíamos chegar a uma arrecadação de
R$1.500.000.000,00. Se se pudesse chegar a
R$1.000.000.000,00, viriam para Minas Gerais entre
R$80.000.000,00 a R$100.000.000,00. ao se fazer a
estaclualização. por meio do rateio O custo da máquina
fazendária para arrecadar, imaginemos que fosse de
R$30.000.000.00. Restaria, liquida, uma disponibilidade de
R$50.000.000.00 por ano, depositados no Fundo, para ser
gerdo pelo Conselho Estacual da Reforma Agrária, presentes
a FETAEMG e o MST. Portanto, não é algo øe caráter meramente
governamental, mas sim paritário, ainda que sob a
presidência "ad hoc de um representante designado pelo
Governador do Estado para definir a política fundiária, as
prioridades, os objetivos e as metas, e negociar as novas
situações de conflito fundiário que se apresentassem.
No nosso horizonte, se os parceiros entenderem aue essa é
uma boa proposta, deveremos iniciar em conjunto essa luta. A
tendência, hoje, no Congresso Nacional - volto a repetir -,
não é essa. mas de municipalizar o ITR. Poderiamos ter esse
modelo institucionalizado e implantado em Minas, com o apoio
desta Assembléia, já para 1998 ou, no máximo, para 1999.
Passo á segunda questão. Na lógica da descentralização, que
tem a ver com a pergunta anterior, por que não se poderia
municipalizar diretamente? No caso do ITR, se fizermos a
municipalização da sua cobrança, teremos um fenômeno
político incontrolável: o populismo do tipo "A" e o do tipo
'B', vale dizer, aquele que não vai tributar a ninguém e
aquele que vai tributar a todos. indistintamente. Em segundo
lugar, haverá o problema das realidades diversas nas
diferentes regiões de Minas Gerais. Os maiores arrecadadores
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seriam os municípios que menos têm problemas fundiários
propriamente ditos. Não é que o Triângulo Mineiro e o Alto
Paranaiba não tenham esse problema, mas sua situação
fundiária é mais madura, mais estruturada legalmente. Também
o Sudoeste, o Oeste, o Sul de Minas, e assim por diante. O
que restaria para um município como Januária, que tem
11.500km2 de área territorial para arrecadar? Praticamente
nada, ou seja, mais uma vez, a renda ficaria, de maneira
iníqua, com as regiões mais desenvolvidas, onde não há tanta
necessidade de reforma agrária, e as regiões que mais
carecem de ações de reforma agrária iriam se apropriar das
menores parcelas da renda, por meio da municipalização.
A meu ver, a municipalização é uma manobra política para
liquidar com a possibilidade de termos uma receita própria,
regular. anualizada, por via do ITR. para financiar a
reforma agrária. Por isso é que entendo que, se fosse
possível termos essa como uma das recomendações deste
seminário, e nos dispusermos, em conjunto, a trabalhar em
Brasilia, junto com os Deputados Federais para mudar a
situação atual, estaríamos sinalizando, para um futuro
prõximo, com uma fonte estável de financiamento da política
de reforma agrária.
O Sr. Coordenador - Esta coordenadoria concede 2 minutos á

Sra. Maria Antônia Costa Nogueira, da FETAEMG.
A Sra. Maria Antônia Costa Nogueira - Como a FETAEMG,
também os sindicatos foram mencionados várias vezes com
relação às terras arrendadas. Gostaria de dizer,
primeiramente, que, quanto ás terras arrendadas, já
manifestamos o nosso pensamento. Entendemos que elas
precisam ser arrecadadas para fazer assentamentos de reforma
agrária, mas é preciso que haja estudos de viabilidade, de
produção e de alternativas para fazer os assentamentos nas
áreas onde existem eucaliptos. E preciso também que os
trabalhadores participem dessas discussões, inclusive para
optar pelo tipo de projeto de assentamento e pela produção
que pode ser feita nesses assentamentos.
Há uma outra questão da qual não podemos ab r ir mão: a
reforma agrária tem um papel muito importante, como já foi
demonstrado, na-continuação da produção de alimentos básicos
para o abastecimento da sociedade. Assim, é preciso que se
estudem alternativas de produção, além do eucalipto, para
que os trabalhadores possam optar.
O Sr. Coordenador - Ainda estão sendo encaminhadas muitas

perguntas, mas, lamentavelmente, nosso tempo está esgotado.
Encaminharemos as perguntas aos debatedores e ao
conferencista.
Esta coordenadoria dá por encerrados os debates e retorna a

palavra ao Sr. Presidente, De putado Wanderley Ávila.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo desta reunião, a
Presidência a encerra, convocando os Deputados para a
ordinária deliberativa de logo mais, ás 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a reunião especial de logo
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mais, às 19h30min, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 34a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 3
DE SETEMBRO DE 1996, DESTINADA AO PROSSEGUIMENTO DO

SEMINÁRIO LEGISLATIVO REFORMA AGRÁRIA EM MINAS GERAIS. COM  O
PAINEL 3

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Antônio Júlio
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Nomeação de
comissão - Composição da Mesa - Destinação da reunião -
Palavras dos Srs. Ivan Sebastião Barbosa Afonso, Milton
Heinen, Antônio Maria Cla r et Maia e José Edgard Pena Amorin
Pereira - Esclarecimentos sobre os eates - Debates -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Avila - Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise
- Maria José Haueisen - Antônio Júlio - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alvaro Antônio - Antônio Genaro - Antônio
Roberto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta -
Clêuber Carneiro - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho -
Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - João Batista de Oliveira -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique -
JOSé Maria Barros - Luiz Antônio Zanto - Marco Régis - Maria
Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Wilson Trôpia.

ABERTURA - -

O Sr. Presidente (Deputado Wanderiey Ávila) - As 19h38min,
a lista cc comparecimento regstra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Biiac Pinto, 2Q-Secretário "ad hOC". procede à
leitura da ata da reunião anter i or, que ê aprovada sem
r-est'içõeS. -

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Antônio Roberto, JorQe Eduardo de Oliveira. Olinto Godinho e
Antônio Júlio para, em comissão, conduzirem ao recinto do
Plenário as autoridades e demais convidados que se encontram
no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento á
mesa os exbositores do 'Painel 3 - Legislação Agrária,
Terras Públicas e Devolutas'. limos. Srs. Ivan Sebastião
Barbosa Afonso, Procurador Regional do INCRA em Minas
Gerais; Milton Heinen, Assessor Juridico da Federação dos
Trabalhadores da Agricultura do Estado de Goiás - FETAEG -;
Antônio Maria Claret Maia. Assessor Juridico da RURALMINAS:
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José Edgard Pena Amorim Pereira. Procurador-Geral do
Município de Belo Horizonte; e Deputado Antônio Júlio,
coordenador cos debates.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao
prosseguimento do Seminário Legislativo Reforma Agrária em
Minas Gerais, com o Painel 3 - Legislação Agrária, Terras
Públicas e Devolutas.

Palavras do Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso
Exmo. Deputado Wanderley Ávila, Presidente desta sessão;
Sr. Deputado Antônio Julio, coordenador dos debates;
companheiros de painéis; companheiros dos órgãos estaduais
que compõem o sistema operacional da agricultura ao Estado;
companheiros da EMÂTER. da RURALMINÂS. da EPAMIG e do IEF;
companheiros da PMMG; companheiros do INCRA, da nossa
Superintendência Regional de Minas e também companheiros do
INCRA do Ceará, Santa Catarina, Maranhão, Pernambuco,
Alagoas, Rio Grande do Sul, Goiás. Mato Grosso, Bahia. Pará,
Mato Grosso do Sul e Espirito Santo; Sr. Presidente da
RURALMINAS; meus companheiros do MST e da FETAEMG; meu
caríssimo Dr. Wellington Militão dos Santos, DD. Juiz
Federal da 12 Vara da Sessão Judiciária do Estado, Que me
honra de uma maneira muito gratificante com sua presença;
senhores e senhoras, gostaria, inicialmente, de tracejar, de
uma maneira bastante nítida, a distinção que temos de fazer
entre política agrícola e reforma agrária. O Estatuto da
Ferra, há mais de 30 anos, já fazia essa configuração de
forma bastante clara, entendendo por política agrícola os
atos de Governo para promover amparo ao produtor, ao
proprietário rural. Portanto, quando vamos versar sobre
crédito rural, sobre cooperativismo, sobre eletrificação,
sobre sementes, estamos falando de política agrícola,
indiscutivelmente da mais alta importância.
Entretanto, há um outro tema que não pode ser com este

misturado e não pode, definitivamente, ser pela política
agrícola, acobertado. Trata-se da reforma agrária. A reforma
agrária é outra coisa. A reforma agrã'-ia objetiva nova
distribuição de terras no instante em que se configura q ue a
distribuição existente não é satisfatória.
Vejam vocês, portanto, onde estamos. Estamos defronte da

questão de visualizarmos a estrutura agrária. As terras de
Pedrinho. Manezinho e Chiquinho estão apropriadas de uma
maneira legitima, de uma maneira correta, de uma maneira
produtiva, de uma maneira capaz de satisfazer a todos,
conjuntamente? Estão. Então, estamos satisfeitos. Se,
entretanto, não estivermos satisfeitos, porque aquela é uma
distribuição de terras que ocorreu de uma maneira que não
nos satisfaz, estamos defronte de um diagnóstico, em que a
estrutura agrária, naquele instante, por essas
circunstâncias, não é satisfatória, não satisfaz as
aspirações da comunidade como um todo. Precisamos de Outras
medidas. Não precisamos de crédito rural, não precisamos de
seguro agrícola. Precisamos de medidas que viabilizem uma
nova distribuição de terras. A nova distribuição de terras.
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senhores, implica expropriar de alguêm, para que essas
terras improdutivas sejam destinadas a outrem, aos
trabalhadores brasileiros, que, agora, de uma maneira não
muito adeduaca no vernáculo, estão sendo chamados de os
nossos trabalhadores sem terras. Pois bem. isso é reforma
agrária.
E preciso, desde logo, estabelecermos outra distinção, que

os meus pares tratarão melhor que eu. Trata-se das terras
devolutas, trata-se daquelas terras que já são públicas, não
são privadas e mal distribuidas, são públicas. Essas terras
públicas precisam também ter uma destinação social, ter uma
destinação aos trabalhadores rurais.
Aqui, em Minas Gerais, já se disse com muita propriedade
por um dos lideres do MST dO Estado que Minas não poe
falar, pensar, sentir a reforma agrária, Sr. Presidente, se
não tiver uma politica pública para suas terras devolutas. E
preciso que elas sejam destinadas ã reforma agrária, aos
trabalhadores rurais. Basta, senhores, que nesta Casa tenha
um projeto em tramitação, a chamada PEC nQ 18, que objetiva
mudar a Constituição vigente para permitir que se eleve de
250 para 2.500 a legitimação de terras, a fim cie se
constatar de maneira soberba a existência dos milhares ce
nectares que existem de terras devolutas em Minas Gerais,
porque, se não existissem, não precisariamos da PEC ng 18.
Mas não quero falar disso, porque Outros tratarão do
assunto melhor que eu. Quero ficar na reforma agrária.
Gostaria, entretanto, antes de me introduzir no tema, de
chamar a atenção dos companheiros para a nova configuração
do direito de propriedade. Não se pode pensar em discutir a
reforma agrária sem termos a noção exata do que vem a ser a
concepção nova e moderna do direito de propriedade. Aquela
exoressão do Código de Napoleão, aquela origem liberal e
burguesa do direito cie propriedade que tem acento no nosso
Código Civil, no art. 524, já está, há longa data, superada.
O direito de usar e gozar do bem como melhor aprouver ao seu
proprietário é uma concepção de um direito inteiramente
bisantino. Modernamente não se entende mais dessa forma.
Hoje, e já há algum tempo no nosso direito positivo, o
direito de propriedade está subordinado ao cumprimento da
função social. Quer isso dizer, sennores, que a sociedade
tolera o direito de propriedade. E tolera permitindo que
alguns poucos se apropriem de bens, e bens de produção, mas
ficando com a responsabilidade de produzir, ficando com a
responsabilidade de cultivar. Não se podem admitir terras
férteis junto a uma sociedade faminta e alguns poucos
manterem tais terras improdutivas.
Vejam os senhores a função social da propriedade inserida
na nossa legislação já há algum tempo. Desde a Constituição
cc 1934, essa conceoção já foi adotada na nossa legislação.
Vamos, através dessa nova idéia do direito de propriedade,
configurar o direito agrário brasileiro; o direito agrário
latino-americano surgido na década de 60, a partir da
conferência de Punta de] Este.
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Quando adentrarmos no direito agrário. veremos que temos,
para resolver as questões da reforma agrária, dois
instrumentos: ternos o instrumento da baioneta, temos o
instrumento de Lênin, o instrumento do confisco das terras.
Não é essa, entretanto, a opção do direito agrário
brasileiro do estatuto da terra por razões óbvias, que os
senhores bem conhecem. A segunda alternativa, portanto, é
através da desapropriação por interesse social para fins de
refo r ma agrária. Essa desapropriação, nova também, surgida
no direito brasileiro em 1962, tem urna vestimenta
inteiramente diferente da desapropriação por utilidade
pública, já conhecida no nosso direito há mais tempo, porque
ela vai permitir um sistema de aquilatar um interesse não
mais especifico para realizar uma obra ou serviço, mas vai
determinar o interesse da sociedade para que aquele bem
retorne ao poder da sociedade. Então, não é mais o Estado
precisando de um bem da vida para nele edificar uma obra. E
a comunidade como um todo, independentemente de quem seja -
o Chiquinho, o Pedrinho ou o Manoeizinho -, que precisa
novamente daquele bem, precisa que ele retorne ao poder
público para satisfazer u rna ansiedade da comunidade.
Essa nova desapropriação que temos no Direito brasileiro
tem até mesmo reflexos "sui generis", como, por exemplo, o
pagamento em títulos da divida pública, de tal forma que o
próprio projeto de reforma agrária financia o programa. A
reforma agrária será paga porque o trabalhador rural sem
terra pegará terras inóspitas e improdutivas e, com o seu
trabalho, torna-las-á produtivas, produzindo alimentos,
gerando impostos, gerando empregos, e, com isso, o poder
público, ao longo do tempo, financia o programa, de tal
sorte que não será mais Obstáculo O fato de não haver verba
orçamentária para realizar um programa aessa espécie.
A Lei ng 4.504. de 1964. o 'Estatuto da Terra", trouxe a
configuração desse novo instituto. Apesar de ser um diploma
legal feito na origem do regime militar, ele teve a lavra de
Milton Campos, e, portanto, tivemos a fel cidade. ao longo
de vários anos, de ter um instrumento da melhor
qualificação. Tivemos, entretanto, o advento da constituinte
de 1988. Aqueles da minha geração, os mais velhos do
auditório, bem se lembram que tivemos no processo
constituinte uma resistência significativa de forças
conservadoras contra as teses e contra o avanço que poderia
ter a reforma agrária. A UDR e o Centrão levaram todos nós
ao texto Constitucional em vigor, que, indiscutivelmente,
retrata um atraso fenomenal na prática, na política e,
funcamentalmente, rio instrumental jurídico para a reforma
agrária nacional
A partir ciai, só viemos a ter a legislação complementar em
1993, cinco anos depois, quando todo aquele arrefecimento e
a luta do debate constituinte já haviam sido esquecidos.
Tivemos, então, a Lei Complementar ng 76, que veio regular o
processo do rito sumário da desapropriação e veio consagrar
práticas incompatíveis com o processo de desapropriação.
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Quero deixar bem claro, senhores, depois de 25 anos de
convívio com esse tema, que estamos defronte de um arsenal
jurídico inteiramente inadequado para o fim a que se
destina. E preciso pensarmos e vivermos o tema para sabermos
que precisamos caminhar para dotar o Pais de um instrumental
jurídico mais eficiente para a reforma agrária. Vejam, por
exemplo, que temos como entraves significativos ao processo
de reforma agrária o excessivo direito que se dá ao
desapropriado, não para buscar seus direitos. Esse é
sagrado. A busca do seu direito à reparação há de ser
sagrada. Entretanto, não há de se admitir a sua oposição ao
ato discricionário do poder público em precisar
desapropriar. Isso, senhores, é inusitado. Quando se trata
de desapropriação por utilidade pública, não é dado ao
proprietário dizer sobre o mérito do ato administrativo, se
pode ou não o Prefeito, o Governador ou o Presidente
declarar de utilidade pública aquele seu imóvel. Mas ele
tem, e isso, sim, é que é necessário, o mais amplo direito à
reparação, de tal forma que o seu patrimônio permaneça
integro. Mas não se há de admitir a resistência à vontade da
administração. E o que há, hoje, pelos melindres, pelos
meandros das leis existentes? Uma oposição ao ato, ao
desejo, à vontade discricionária do poder público em
desapropriar. E, aí, temos e chegamos ao nosso Supremo
Tribunal Federal. Queremos entender, por exemplo, por que as
notificações iniciais para desapropriação precisam ser
pessoais, isto é, precisa-se de comunicar o proprietário
pessoalmente que se vai fazer a vistoria na fazenda. Isso
não existe na legislação processual moderna. A vistoria é um
ato através do qual o poder público vai verificar se o
imóvel é produtivo ou não. Notifica-se o proprietário para
ele tomar conhecimento desse ato e contribuir com essa
vistoria, para que ela se torne mais clara e real, mais
verdadeira. A administração pública procura a verdade; quer
a vistoria verdadeira. Então, o poder público comunica o
proprietário, para ele vir dizer onde estão as cercas, onde
terminam seus afazeres, quais são os imóveis para assentar,
quais são os de sua propriedade. E para isso a notificação.
Vem o Supremo e entende que ela tem de ser feita
pessoalmente. na pessoa do proprietário. Não é assim o
direito do trabalho, que faz todas as citações e intimações
por carta; não é assim nas execuções fiscais, em que o poder
público faz todas as citações de milhares e milhares de
reais por correspondência. Vejam os senhores, entretanto.
Por que isso? Porque o Judiciário é conservador, como alguns
dizem? Absolutamente, O Judiciário é o poder da República
que aplica a lei. Não cabe ao Judiciário ser legislador,
criar normas de direito. O Juiz aplica o direito existente.
Se ele é bom, aplica-se o melhor direito; se, entretanto, o
direito não é o adequado, ele não pode criar uma outra
norma, como pode esta Casa. O Supremo Tribunal Federal e as
magistraturas mineira e nacional jamais desonraram a
história e a tradição do povo brasileiro.
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Gostaria, ainda, Sr. Presidente, de :ratar de outras
questões. Por exemplo, a questão que permite ao proprietário
fracionar o imóvel, que vem ocorrendo há algum tempo, como
mecanismo de burlar, por atos fraudulentos e simulados, o
desejo e a necessidade de o Estado fazer a desapropriação.
Vem o proprietário, ao ser notificado, e frustra o interesse
público no instante em que ele fraciona o imóvel, tornando-o
inúmeras propriedades médias; assim, nos termos do art. 185,
ele não tem possibilidade de ser desapropriado.
Essa situação vem sendo resolvida, e precisamos discutir
essas questões, para acharmos as soluções. Todos juntos
conseguiremos mudar todas as leis sobre esse tema que
precisam ser alteradas, mas temos, entretanto, que conviver
com as leis existentes. Neste instante, não podemos parar
nem esperar; temos de ser ágeis.
Então, temos de criar mecanismos que, com as leis
existentes, nos permitam andar. E uma das questões é
precisamente entendermos e levarmos ao Judiciário, para que
ele aprecie o reconhecimento das simulações no instante em
que o poder público notifica o proprietário que vai realizar
a vistoria em seu imóvel. Se, a partir dai, deste ato
administrativo inicial, ele, por qualquer circunstância,
procurar fraudar, por atos simulados, a desapropriação,
devemos continuar com o processo administrativo de
desapropriação, obter o decreto e propor a desapropriação,
comunicando e rogando ao Judiciário que reconheça o ato
simulado e o anule, permitindo a desapropriação da grande
propriedade improdutiva que foi fracionada, eventual,
irregular e simuladamente. Já estamos procurando trilhar
esse caminho, essa trajetória e, além disso, como medida
preventiva, estamos propondo neste seminário, neste
congresso, para a verificação dos senhores, para a análise
dos outros companheiros do INCRA e de outras procuradorias
do Brasil inteiro, para a análise dos advogados que aqui se
encontram presentes, para clarividência do Juiz Federal,
estamos tentando começar a construir a possibilidade de, no
instante em que se constatar administrativamente que o
imóvel é improdutivo, para evitarmos a possibilidade de
fraudar o intento da administração, já propormos,desde
logo, uma ação cautelar que, se deferida, impedirá que o
proprietário fracione a compra de seu imóvel num prazo de
tantos meses, até que o ato de desapropriação, até que o
decreto presidencial e, conseqüentemente, a ação
desapropriatória se torne possível.
Para demonstrar esses oostáculos, que me parecem de suma
importância, gostaria de que meditássemos sobre eles.
Gostaria, nesta oportunidade, meus companheiros... Estou
encerrando, Sr. Presidente. Vou apenas fazer algumas
conclusões, se o senhor me permite. Gostaria, Sr.
Presidente, de aproveitar, e o senhor vai permitir-me, a
presença do Diretor de Cadastro do INCRA de Brasília, Vice-
Presidente Nacional do INCRA, para abordar uma q uestão que
está afligindo Minas Gerais e que é da alçada de Sua
Excelência. lima inovação dessa legislação estadual nefasta
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foi conceituar a pequena e a média propriedades, levando-se
em consideração o módulo fiscal. Foi inovação pura, uma vez
que, em 30 anos, o módulo fiscal nunca serviu para isso; ele
ficava restrito aos as pectos tributários do imóvel rural, às
configurações do ITR. O que se utilizava para o conceito de
outros institutos jurídicos era o módulo rural. E esse
módulo rural é imenso. Para os senhores terem uma idéia, em
Minas Gerais, nas áreas em que temos conflitos sociais, os
módulos fiscais giram em torno de 60ha, 70ha. Vejam os
senhores, portanto, que um imóvel rural em Unai, por
exemplo, de 1.000ha é considerado uma propriedade média,
enquanto lá a fração mínima de parcelamento é de 3ha, fração
mínima de parcelamento no sentido de que o poder público
entende que uma família sobrevive em Unai com 3ha. Pois bem,
quem tem 300 x 3 tem uma média propriedade. Portanto, é
preciso 300 trabalhadores rurais para dar uma média
propriedade. E preciso, portanto, se for mantido o conceito
de pequena e média propriedades rurais baseado no módulo
fiscal, que o assunto seja revisto, e com urgência.
Gostaria, Sr. Presidente, já que tenho de encerrar, de
trazer um tema para debate. Parece-me que, para o momento, é
o tema mais significativo que eu poderia trazer e, assim,
dar a minha contribuição a esta Casa e aos meus
companheiros. No instante em que o Ministro da Reforma
Fundiária está em conflito com movimentos de trabalhadores
rurais, no instante em que percebemos que precisamos
construir em Minas um consenso, temos de abordar esse
assunto, Sr. Presidente, e eu pediria a clarividência de V.
Exa. Temos de abordar um tema dos mais palpitantes da
realidade nacional atualmente: trata-se, senhores, do
direito à ocupação. Gostaria de convocar os meus pares para
análise desta questão: indiscutivelmente, se formos velejar
pelas águas exclusivamente do Direito vigente atual, é um
gesto ilegítimo e ilegal a invasão ou a ocupação. E um gesto
indiscutivelmente ilegal. Entretanto, senhores, o Direito é
uma realidade dinâmica; não é uma realidade estática. O
Direito é um fator de civilização que acompanha o
crescimento dos povos.
E o que hoje pode nos parecer de uma ilegalidade brutal.,

amanhã pode ser o conveniente. Pensem vocês: no_ meio do
século passado. somente os idealistas ousavam falar no
extermínio do direito à escravidão. Hoje, nenhum dos
senhores fala mais nisso. Muitos outros direitos vão a cada
dia incorporando-se à civilização, e os homens e as mulheres
vão evoluindo. E nessa questão, quando se trata de um fator
onde temos um grupo, na sociedade, desnutrido,
desqualificado em favores governamentais, um grupo que numa
sociedade heterogênea mais padece, no instante em que esses
criam os seus mecanismos de luta e de aspiração podem muitas
vezes fazer até mesmo o Direito avançar.
Portanto, no instante em que urna propriedade privada é
improdutiva e, portanto, não cumpridora da sua função
social, tem por proprietário alguém que não está exercitando
suas obrigações de cultivo, estamos diante de uma situação
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em que o imóvel rural e aquele direito de propriedade não
podem ter a mesma tutela, a mesma defesa de quando o
proprietário cumpre a função social e dá Cultivo às suas
terras, atendendo às aspirações da Comunidade e de todo o
POVO.
E preciso, portanto, repensarmos quando vamos examinar a
questão da reintegração de posse defrontando-nos com
conflitos entre particulares - Joaquim x Manuel estão a
conflitar-se em decorrência das cercas de divisa -, e é
muito diferente de uma legião de trabalhadores rurais de uma
legião de trabalhadores que por serem deserdados e que a
sociedade não devia permitir deserdados, vão buscar o pão,
vão buscar a esperança.
Vejam os senhores que entre a justeza do Direito e a
justeza da justiça nos parece mais adequado na nossa geração
darmos uma colaboração, para que hoje a justeza da justiça
um dia se transforme em justeza do Direito.
Sr. Presidente, para encerrar gostaria de convocar os
especialistas que têm assento neste painel, sobretudo o
nosso Caríssimo Dr. Claret Maia e o nosso companheiro Edgard
Amorim, dois especialistas em terras devolutas, para estarem
conosco no instante em que precisamos sensibilizar esta
Casa, que vai formular a política estadual de reforma
agrária por determinação constitucional, os senhores se
enfileirassem conosco na necessidade de Minas que já está
dando exemplos, que desse mais um, para fazer um programa
estadual em busca de suas terras devolutas e as destinassem
aos trabalhadores rurais.
Gostaria que a colaboração dos senhores fosse na análise
dessa questão, não apenas em decorrência da clarividência e
da inteligência de cada um, mas sobretudo da competência
técnica de cada um dos senhores nesse tema. E muito
importante a palavra dos senhores nesse sentido.
Faço de público. Sr. Presidente, um reconhecimento. Tenho
conversado com companheiros de diversos Estados da
Federação: Mato Grosso, Pará, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul. Tenho conversado com companheiros de todos os lugares.
Gostaria de dizer que, em função do talento, da
clarividência e_ ca honradez de S. Exa. , o Juiz Agrário,
Minas Gerais está começando a caminhar. Minas está
começando, inclusive, a obter decisões judiciárias que irão
nortear, certamente, a Magistratura Nacional.
Para conhecimento dos senhores, gostaria de poder lhes
dizer, com tranqüilidade de alma, que o chamado rito
sumário, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, não tem
serventia alguma em Minas Gerais. Vejam os senhores que
grandes grupos da sociedade civil estão a clamar pelo rito
sumário. Posso lhes assegurar o que esse diploma veio
consagrar. As leis atuais já permitem e aqui, em Minas, já
estamos obtendo resultados: a fazenda Buriti Perdido teve
seu mandado de emissão de posse expedido em 48 horas, graças
a S. Exa. e á eficiência da Secretaria da 12 Vara.
Gostaria, portanto, de dar esse testemunho e de convocar
nossos companheiros de todas as matrizes, sobretudo os
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companheiros da FETAEMG e do MST, para que tentássemos
caminhar em busca Ce um erterdirnento possivel. E natural que
cada um fique em suas trincheiras. Ninguém irá exigir ae
ninguém que se dispa ae espadas e atravesse o rubicão
olhando para trás. Pelo contrário, que cada um se enfileire
como quiser. mas que tenhamos o espirito desarmado para que
possamos construir em Minas Gerais uma proposta que talvez
não resolva os problemas dos nossos companheiros, mas se
torne um norteador para o Brasil. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Milton Heinen
Sr. Presidente desta Mesa, demais componentes deste painel,
permito-me cumprimentá-los em bloco, até por desconhecimento
de seus nomes e profissões especificas, representantes das
diversas superintendências do INCRA aqui presentes;
representantes da FETAEMG; do Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra da Pastoral: da Terra, companheiros
trabalhadores rurais do Estado de Minas Gerais, permito-me,
igualmente, ater-me mais aos aspectos da legislação agrária,
tema que mais domino, e deixo para os outros painelistas o
aspecto especifico relacionado com discriminatórias ou com
as terras públicas e devolutas. Inicialmente, quero dizer
que vivemos hoje os reflexos de um modelo que se implantou
no Pais desde o seu descobrimento. A nossa legislação
primeira, que regulamentou o uso das terras no Brasil, já
foi um ajeitamento. Quem conhece um pouco da história sabe
que a nossa primeira legislação, a das sesmarias, é de 1375.
de Portugal. e tinha um sentido, que era o de fazer com que
a terra tivesse a sua destinação produtiva e fosse
efetivamente utilizada. Caso não fosse, ela deveria ser
destinada a quem o fizesse. No entanto, copiamos essa
legislação e a adotamos aqui no Brasil, mas aqui ela teve um
sentido de ocupação dos espaços, ocupação dos territórios.
Isso foi feito de forma livre, e começaram a se originar os
grandes latifúndios, desde essa época.
Encerrado esse periodo, tivemos uma fase mais livre, entre

aspas, porque, na época, o Governo já se preocupava com o
fato de que a terra não poderia ser ocupada de forma livre,
por qualquer um. Tanto é que, em seguida, depois do chamado
período das posses, entre 1822 e 1850, não havia nenhuma
titulação es pecífica, a não ser as concessões dadas pela
Coroa aos grandes senhores de terras. Em 1850, tivemos a
primeira regulamentação das nossas terras, exatamente para
privar quem não tem condições de adquiri-las, de ter acesso
á terra: para que esse livre acesso fosse proibido. Isso
está demonstrado, com todas as letras, na Lei de Terras flQ
601. de 1850. A partir desse momento, traçaram-se as linhas
gerais do modelo latifundista aue temos até hoje.
Evidentemente, de pois os instrumentos jurídicos foram se
aperfeiçoando, para que o modelo que temos hoje se
consolidasse. Do meu conto de vista, essa lei representa
esse marco, ou seja, o re g istro, a documentação relativa á
posse, à propriecace da terra. E os imigrantes, que, a
partir dessa é poca já vinham para o Brasil, a não ser em
colônias, não tiveram esse livre acesso, e sua primeira
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destinação era para o serviço, como empregados baratos,
sobretudo nas lavouras de café e de cana-de-açúcar.
Depois, houve o chamado período republicano, que se
estenderia até 1964, que foi um período de diversas
tentativas de mudar alguma coisa, em nível da legislação, e
pouco se avançou. Alguns Estados, na época com competência
legislativa em relação à matéria, tentaram estabelecer
códigos rurais, mas nada frutificou. Tanto é que chegamos em
1964 sem uma legislação muito além daquilo que estabelecia a
Lei de Terras, de 1850. Por que não muito além? Temos o
Código Civil, de 1916, que entrou em vigor em 1917. No
entanto, já naquela época, ele regulamentou situações
genéricas, relações interindividuais, posse e propriedade,
mas propriedade de bens em termos gerais, de bens
patrimoniais, de bens de uso particular. E a terra, desde
essa época, não poderia ser concebida como simples bem
patrimonial. Como já foi muito bem relacionado aqui, trata-
se de um bem de produção, e, como tal, desde então, e muito
menos hoje, não se enquadra na regulamentação estabelecida
pela nossa legislação civil. E o Estatuto da Terra é fruto
de uma lei elaborada durante o regime militar, mas que foi
gestada antes. E veio exatamente como reação à organização,
ás lutas que ocorriam na época. Poderíamos até estabelecer
uma comparação com o que vivemos hoje em dia. Ele veio como
reação àquelas lutas e como justificativa para que se
evitasse uma insurreição ou a perda geral das rédeas, como
se dizia na época. O estatuto tem esse objetivo. Mais do que
isso, ele tem muitos aspectos relevantes para a época. Pelo
fato de ser uma lei produzida durante o regime militar, é
mais avançado do que temos hoje. E costumo dizer que, a
partir de 1988, e depois, com a regulamentação da
Constituição de 1988, passamos a ter mais saudades do
Estatuto da Terra, porque pudemos ver que ele tem aspectos
que nunca foram aplicados, que nunca foram aproveitados
pelos eetentores do poder, no sentido de efetivar aquilo que
era dado como espaço pelo próprio estatuto, mas tem aspectos
importantes. No entanto, o modelo que se implantou a partir
daquela época buscou uma outra direção, no sentido de se
implantar a grande monocultura agroexportadora, e para isso,
evidentemente, não se devia fazer reforma agrária. Tanto é
que ficamos durante algumas décadas reclamando - alguns
setores da esquerda ficaram condenando e outros reclamando -
da aplicação do estatuto, até que os setores sociais
acordaram e começaram a sentir que, se ocorresse a reforma
agrária, seria necessário que ela se desse através da
organização dos próprios trabalhadores.
O resultado disso foram diversos seminários e, em 1985, o
Plano Nacional de Reforma Agrária, cuja proposta inicial era
muito positiva, mas, por causa dos interesses políticos em
jogo na época do Governo Sarney, muito pouco resultou quando
foi editado o Decreto ng 91.776, de outubro de 1985. Esse
decreto, junto com o decreto que tratava da forma da
desapropriação, que é de 1988, em alguns aspectos se
antecipou àquilo que foi inserido na Constituição Federal.
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Ele utiliza uma expressão muito sutil, falando que as terras
em produção não poderiam ser desapropriadas. Naquele
momento, com aquele decreto passou-se a abandonar os quatro
requisitos necessários para o cumprimento da função social
da terra: produção, produtividade, respeito às obrigações
sociais trabalhistas e preservação do meio ambiente. Quer
dizer, desde ali já se antecipou o Governo, indicando que
apenas os requisitos econômicos eram necessários para
inviabilizar a desapropriação. A grande batalha dentro do
processo constituinte resultou nisso e se inseriu ali uma
nova terminologia: para não dizer terras em produção, usou-
se propriedade produtiva que, depois, na hora da sua
regulamentação, trouxe a conceituação maléfica que todos nós
conhecemos.
Além disso, cabe ressaltar aqui que a Constituição Federal
apaga a importância que tem o fato dela conceder um capitulo
especifico à reforma agrária. Ela erigiu a questão agrária á
categoria constitucional incluída no título Da Ordem
Econômica, onde todo capítulo deve estar em função do
principio geral da ordem econômica: dar garantia a todos de
uma existência digna. Ora, propriedades que utilizam
trabalho escravo não podem ser desapropriadas por essa
sistemática que temos hoje. Não temos a preservação das
garantias mínimas da existência de vida digna. Esse é o
principio geral que deve ser preservado.
Os arts. 184 e 186 da Constituição se afinam com esse
princípio. O artigo que destoa dele é o 185, que estabelece
essa exceção com relação às terras que não podem ser
desapropriadas, notadamente a propriedade produtiva. Do meu
ponto de vista, isso é uma contradição, uma
inconstitucionalidade dentro da própria Constituição, porque
foge do principio geral. E. infelizmente, o Judiciário não
tem entendido a questão nesse sentido.
Passada essa fase, convivemos com outro problema: o
Judiciário contribuiu com a estagnação do processo de
reforma agrária na medida em que entendeu que não havia
legislação necessária para poder inviabilizar o processo de
reforma agrária. No entanto, em 1993, a lei complementar
veio dizer: revogam-se as disposições em contrário e. em
especial, o Decreto-Lei ng 554. de 1969, que era o que
regulamentava o procedimento para as desapropriações. Aliás,
em todos os aspectos cia vida social e econômica, das
relações que regem a sociedade, determinada lei fica em
vigor. Não temos um vazio para dizer que não é possível
fazer nada, até que venha outra lei estabelecendo novo
procedimento. E o q ue veio a ocorrer com a Lei Complementar
no 76.
A partir desses retrocessos inseridos na própria

Constituição, não poderíamos esperar muita coisa mais na sua
regulamentação, que deve se ater aos espaços que ela própria
oferece. Tanto é que a Lei no 8.629, ao conceituar os
diversos institutos novos que foram inseridos na nossa
legislação, sobretudo na Constituição, o fez dentro do
principio que já se discutia, retrocedendo, evidentemente.
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definindo no art. 6g o que era propriedade produtiva,
simplesmente se restringindo aos aspectos econômicos do grau
de utilização e do grau de eficiência da terra. Do meu ponto
de vista, esse é o grande retrocesso.
O outro retrocesso é a conceituação da justa indenização,
sendo esta a que repõe ao proprietário o exato patrimônio
que ele acabaria perdendo com a desapropriação. O movimento
popular e social defendeu no processo constituinte que a
justa indenização deveria ser aquela - fazendo referência ao
Decreto-Lei ng 554 - que o proprietário utiliza, quando ele
declara o seu imóvel para o fim de pagamento de imposto. Por
que esta não deveria ser a justa indenização? Ou por que não
estabelecer graus diferenciados de justa indenização de
acordo com o grau de não-utilização da terra? Então, se
existe um grau de utilização zero, vamos fazer um parâmetro
de indenização com grau de utilização zero. Da forma como
está sendo feita, estamos premiando quem nunca fez nada com
a terra.
A terra, como bem de produção, deve ser avaliada por aquilo

que nela se tem produzido com o trabalho, com o esforço
humano. Aquilo, sim, cria valor. Não pode ser bem avaliado
um bem de especulação que é comprado hoje para ser vendido
depois pelo dobro do preço. Essa não é a intenção. A
intenção é exatamente punir o proprietário faltoso em
relação não a si, mas á sociedade, porque ao direito de
propriedade corresponde necessariamente uma obrigação.
Aliás, essa era uma conceituação que vinha sendo exigida
pelo movimento popular no processo constituinte, ou seja,
que houvesse uma obrigação social, que mudássemos os termos,
porque, se alguém tem o privilégio de ser possuidor de uma
terra, em contrapartida, teria a obrigação de beneficiar a
sociedade produzindo nessa terra. Não o fazendo, deveria ser
punido com desapropriação e indenizado nos termos do
aproveitamento que tivesse sido dado à terra.
Então, essa justa indenização acaba premiando o
proprietário. Tanto é assim que hoje existem vários
proprietários oferecendo terras ao INCRA, normalmente de
péssima qualidade, fazendo negociatas, abrindo espaço para a
corrupção. Deoo-is, compram terras melhores ou investem em
outros setores, quando a terra não é o melhor negócio.
Acho que essa definição contribuiu para premiar o
proprietário faltoso para com a sociedade.
Depois, a Lei Complementar ng 76 também burocratizou o
processo, vamos dizer assim, por não ter mais a celeridade
do decreto anterior, o Decreto-Lei ng 554, na medida em que
se discute a ampla defesa e se permite, em todos os
momentos, a intervenção ou as mais diversas medidas,
dificultando o poder do Estado em agir diante do
proprietário faltoso.
Ai assistimos a uma dupla indenização, com a indenização de
benfeitorias em terras nuas, de cobertura florestal, quando
esta necessariamente integra o patrimônio, integra a terra
nua, quando é avaliada pelo valor de mercado que existe na
região.
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Isso, do meu ponto de vista, é uma evidente dupla
indenização ao proprietário, pois passa-se a avaliar todo pé
de aroeira, ou de cedro, ou que árvore for que exista dentro
da propriedade. Naturalmente, havendo isso em uma região, O
valor da terra já oassa a ser estabelecido com base no que
existe nela.
Penso que esse fato significa mais um retrocesso, quando
temos parcos recursos para indenizar os imóveis que hoje são
desapropriados nos espaços que o Poder Público dá.
Mas, é preciso que se ciga que, com esse espaço reduzido.

com os retrocessos que tivemos, é possivel fazer muito mais
do que hoje vem sendo feito.
Temos, felizmente, no âmbito do Judiciário e do Executivo.
pessoas preocupadas em avançar e fazer muito pela reforma
agrária. Temos, porém, infelizmente, quadros funcionais que
se preocupam em manter contatos com pessoas de fora e
estabelecer canais de informações para que o proprietário se
anteponha ás desaprooriações, desviando-se da sua verdadeira
função de funcionário púOlico a serviço da reforma agrária.
Esses são entraves evidentes para a reforma agrária. Muito
mais seria possivel fazer se não houvesse a morosidade do
Jud

i
ciário e a falta de comprometimento do Executivo, em

muitos aspectos, com relação a reforma agrária.
No entanto, dizer que as ocupações significam um entrave ou

dificultam o processo de reforma agrária é querer, mais uma
vez, que os trabalhadores fiquem sentados, aguardando. Certa
vez, escutei um trabalhador dizer o seguinte: 'O meu pai já
dizia que iria acontecer uma tal de reforma agrária e que
nós deveriamos esperá-la. Fiquei velho, esperei, esperei,
mas ela nunca veio. Será q ue eu e meus filhos iremos
continuar esperando pela reforma agrária'
Hoje, na periferia das grances cidades, o pessoal está se
reunindo e discutindo uma Solução. Seráque isso está
acontecendo porque é bonito ou porque está na moda? Não. AS
cidades incharam e não oferecem condições minimas de
sobrevivência, não existem alternativas. A alternativa,
hoje, é a organização, com o objetivo de fazer com que
ocorram as desapropriações. Segundo os dados que temos, a
maioria das desapropriações é resultado de reivindicaçõe-s
diretas dos trabalhadores, demonstrando que, dificilmente, a
reforma agrária ocorreria nesses minguados termos, como vem
acontecendo hoje, se os trabalhadores esperassem sentados.
Enfrentamos Outros problemas sérios. Por exemplo, divulgou-
se muito que era necessário o rito Sumário, como foi dito
pelo debatedor que me antecedeu. Na verdade, está sendo
discutida uma emenda ao rito sumário, que foi aprovado em
1993. No entanto, pouca coisa foi alterada, como a redução
do prazo de 10 dias para 48 horas para imissão da posse.
Agora, o INCRA. ao propor a inicial de desapropriação, já
comprova que depositou o valor ofertado e emitiu os CDAs. No
entanto, antes, isso era feito por ocasião do primeiro
despacho do Judiciário, que deveria ser imediato, no prazo
de 48 horas. Diga-se de passagem que, às vezes, esse
primeiro despacho demora mais de um mês para ser feito. Por
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isso, a reforma agrária não avança da forma como poderia. È
sobrecarga do Judiciário? Se ê. precisamos denunciar isso,
pois, caso contrário, a culpa irá cair, fatalmente, sobre o
Judiciário.
Ocorreram outras pequenas alterações que, do meu ponto de
vista, não significam maior celeridade para o processo de
desapropriação. Existe a possibilidade de que, antes de o
proprietário contestar a ação desapropriatôria, possa,
evidentemente, estando de acordo com o preço ou negociando o
valor ofertado, fazer uma conciliação que poderia ser
homologada por sentença.
Hoje, existe esse projeto de lei, e o Governo se curvou à
Bancada ruralista, quando buscou apresentar, no corpo dessas
emendas, alterações na legislação substantiva. Hoje, a
bancada quer estabelecer novos entraves à desapropriação de
terras para o processo de reforma agrária, na fase
administrativa. Isso fica evidenciado com as emendas
apresentadas e rejeitadas na Comissão de Constituição e
Justiça e no Plenário. O Governo, apesar de saber que elas
não caberiam naquela emenda à lei complementar, negociou com
a bancada a fim de apoiá-las para que elas fossem inseridas
na Lei ng 8.629, estabelecendo dificuldades maiores,
espaços, ainda na fase administrativa, para impugnar, entrar
com cautelares, conseguir vistorias judiciais, enfim, provar
na fase administrativa que se trata de propriedade
produtiva.
Além disso, há uma alteração muito sutil visando a q ue o
cadastro de imóvel rural seja alterado, constando apenas e
exclusivamente que a propriedade é pequena, média ou grande,
e o seu grau de utilização e eficiência, porque isso irá
servir de prova administrativa para inviabilizar e impedir
que o INCRA faça a vistoria prévia no imóvel. Ora, se o
INCRA não faz a vistoria prévia no imóvel, não pode nem
formalizar o processo para encaminhar uma desapropriação.
Portanto, está inviaoilizada a desa

p
ropriação do imóvel

desde o inicio da fase administrativa. E isso que hoje está-
se propondo e, se passar, vamos ter um entrave muito maior
CIO que o que temos hoje para a realização da reforma
agrária. Além -disso. há o prazo de sete dias. Hoje não
existe prazo para comunicação do proprietário, ou seja, para
que o INCRA faça a vistoria após a comunicação ao
proprietário. A proposta de emenda sugere um prazo minimo de
sete dias. Só se for para maquiar o imóvel. Não vejo
necessidade disso, a não ser para a pessoa se munir de
documentos e provas, inclusive administrativas. Uma delas
seria o próprio cadastro, da forma como está sendo proposto,
para impedir a realização da vistoria, simplesmente porque
lá já consta que se trata de uma propriedade produtiva.
Vejam os senhores que, à medida que os setores,
infelizmente, hoje, amplos na sociedade, lutam e vêem na
reforma agrária um espaço privilegiado de solução dos
problemas sociais e econômicos do Pais, não em situações
pontuais, mas na implantação de um novo modelo de
desenvolvimento agropecuário baseado na agricultura
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familiar, temos que superar esses entraves. Acho que é
necessário trabalharmos em nível de legislação, com toda
certeza, no âmbito popular, os interessados terão de
continuar se organizando e fazendo acontecer a reforma
agrária, porque simplesmente pela legislação e pelo
movimento sindical popular, fatalmente, ela não ocorrerá.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Antônio Maria Claret Maia
Sr. Presidente, Deputado Antônio Júlio. companheiro de
painel, companheiro de Secretaria de Estado de Agricultura,
companheiro do INCRA. da FETÂEMG. Movimento dos Sem-Terra,
CUT, demais companheiros, meus senhores e minhas senhoras,
neste momento faremos um histórico sobre legislação de
terras devolutas, já que os dois palestradores que me
antecederam fizeram explanações com toda a propriedade e o
brilho de suas inteligências sobre a reforma agrária.
Tentarei fazer um histórico da legislação sobre terras
devolutas.
Como é sabido, a história sobre legislação de terras
devolutas começa com um paradoxo: antes mesmo de serem
descobertas, as terras brasileiras já pertenciam a Portugal.
Todos conhecem o Tratado de Tordesilhas, firmado em
7/6/1494, entre Portugal e a Espanha e com validade
confirmada pelo Papa Júlio II. na Enciclica "Pro Boni
Passis". Em seguida. Cabral descobre o Brasil e toma posse
das terras brasileiras. Dai surge a primeira concepção de
terras devolutas. Originariamente, todas as terras do Brasil
Colônia eram públicas. Com o evoluir do tempo e como
Portugal tinha outras intenções, o Brasil ficou a sua mercê.
Somente a partir de 1532 começa Portugal a se interessar
pelas nossas terras. Vem o estudo das capitanias
hereditárias, o Governo Geral e também o problema da
instituição das sesmarias. O que é uma sesmaria? E
importante que se repita, porque é dai que vai nascer a
história das terras. As sesmarias nada mais eram do que
glebas de terra que o Governo português cava àqueles que

2 estavam próximos dele. Mas podemos chamar as sesmarias como
sendo a "escritura pública" cue vinha clausulada. O sesmeiro
tinha o prazo de um ano para morar, dois anos para cultivar..
três para demarcar e quatro para confirmar, sob pena de que,
não fazendo a confirmação no Conselho Ultramarino de Lisboa,
essas terras voltariam â condição de terras devolutas e
poderiam ser dadas novamente. Esse regime prevaleceu no
Brasil até 1822 e, para que os senhores tenham uma idéia, em
Minas Gerais, de 1710 até 1 832, foram concedidas algumas
sesmarias na região do Rio Doce, em caráter excepcional.
Foram concedidas 6.742 sesmarias, mas, pelos estudos
realizados e levantamentos feitos junto ao arquivo Mineiro.
somente 315 foram confirmadas. Vocês podem, portanto,
observar a dificuldade em se confirmar uma sesmaria, porque
devia ser feito um trabalho de medição. de demarcação, de
cultivo, além de ser a morada ao sesmeiro, o que tinha d
ser comprovado por meio de processo no Juiz Comissário.
Depois, era encaminhado a Lisboa, onde seria contratado um
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advogado para que, junto ao Conselho Ultramarino,
conseguisse a confirmação . Então, desse volume de terras
devolutas concedidas e não confirmadas vem a história das
nossas terras devolutas de hoje.
O regime das sesmarias prevaleceu no Pais até 1822, quando

o Brasil se separou de Portugal. Surge o regime do período
áureo da ocupação. O Pais é ocupado indistintamente, sem
preocupação com o tamanho da terra ou com qualquer outra
coisa. Foi o período áureo do posseiro, com o pequeno
suplantando o grande, que há tanto tempo havia nos
latifúndios portugueses.
Como o Brasil não tinha uma legislação específica sobre o
assunto, em 1850 surge no Pais a primeira lei de terras
públicas do Império, a famosa Lei ng 601, de 18/9/1850, que
dispõe sobre as terras devolutas no Império. Essa lei
procura orientar todo aquele passado de sesmarias q ue não
foram confirmadas, todo o passado de uma ocupação que não
tinha como, até aquele momento, ser resolvido juridicamente.
Em seu art. lg, essa lei estabelece que ficam proibidas as

aquisições de terras devolutas por outro título que não seja
o de compra. E compra de quem? Quem era o proprietário? O
Império. Nesse artigo, a meu ver, está vedada, desde esse
momento, a usucapião de terras públicas. Se a única forma
jurídica e legal para se adquirir terra devoluta era comprar
do dono, a usucapião não é a forma prescrita em lei.
Em seguida, a Lei ng 601 estabelece, no art. 3g, uma

definição de terras devolutas que, ultrapassando os seus 146
anos de existência, continua até hoje a desafiar a
inteligência dos nossos agraristas, pois mantém-se quase a
mesma definição, apesar de o Dr. Ivan Barbosa ter dito que o
direito é dinâmico, e o é.
O art. 4g, preocupado com as sesmarias concedidas e não-
confirmadas, tendo em vista a separação do Brasil de
Portugal, trata do problema da revalidação. Essas sesmarias
poderiam ser revalidadas desde que se achassem com culturas
efetivas ou principio de cultura, que fossem a morada
habitual do concessionário e que tivessem a função social da
propriedade, apesar de à época os termos serem outros. Mas
cultura efetiva nada mais é do que a ocupação econômica, a
função social ca propriedade.
No art. Sg dessa lei, tentou-se resolver o problema das
terras que haviam sido adquiridas por posse, no período
áureo de 1822 a 1850, quando se estabelece que serão
legitimadas as posses mansas e pacíficas, adquiridas por
ocupação primária ou havidas do primeiro ocupante e que se
achassem cultivadas, com principio de cultura, fossem morada
habitual do sesmeiro e tivessem a função social da
propriedade.
O art. 10 estabelece a semente da discriminat3ria, quando
diz que o Governo proverá o modo prático de extremar o
domínio público do particular. O que é a ciscriminatôria?
Nada mais do que isso: é exatamente separar o domínio
público do particular, encontrando as terras devolutas e as
terras particulares.
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o art. 11 desta lei estabelece que os posseiros - e sempre
fala em posseiros a Lei ng 601, como veremos em tocas as
demais - serão obrigados a tirar títulos dos terrenos que
lhes ficarem pertencendo, por efeito dessa lei, e sem eles
não poderão hipotecar os mesmos terrenos e nem aliená-los
por qualquer modo.
Havia, então, por essa lei, a necessidace imperativa de que

os títulos não revalidados teriam que ser legitimados - e o
titulo era a condição "sine qua non" para que alguém pudesse
ser proprietário.
O art. 13 estabelece o famoso assunto que é o registro do
vigário ou registro paroquial, que, em alguns lugares, é
levado à condição de titulo particular: "0 mesmo governo
fará organizar, por freguesias, o registro das terras
possuidas, sobre as declarações feitas pelos respectivos
posse i ros
Realmente, o registro paroquial ou registro do vigário
recebeu esse nome porque foi feito perante o vigário nas
freguesias e nas comarcas onde havia igrejas, pois o Estado
estava intimamente ligado à igreja, sendo definido que
caberia aos padres ou aos vigários procederem a esse
registro
Estou chamando a atenção para o registro do vigário,
exatamente porque alguns Juizes, alguns colegas nossos
entendem que o registro do vigário é titulo de domínio.
Vamos ver daqui a pouco, quando examinarmos detidamente os
arts. 90 e seguintes do Decreto nQ 1.318, de 13/1/1854, que
regulamentou a Lei ng 601. que, realmente, ele não confere
direito algum ao seu possuidor, pois tem cunho meramente
estatístico. Em 1854, deu-se a promulgação do Decreto n
1.318, que estabeleceu, para a revalidação e a legitimação
das terras, os seguintes critérios:
"Art. 22 - Todo possuidor de terra que tiver titulo
legitimo de aquisição de seu domínio, quer as terras que
fizerem parte dele tenham Sido originariamente adquiridas
por posse de seus antecessores, quer por concessão de
sesmarias, não medidas ou não confirmadas, nem cultivadas.
se acharem em garantia de seu domínio, qualquer que for a
sua extensão." - não se tinha preocupação com a extensão.
naquela época, porque o Brasil possuía muita tern -a e pouca
gente, ao contrário de Portugal, que tinha muita gente e
pouca terra. Então, a preocupação portuguesa era realmente
ocupar rapidamente o território b r asileiro, para que pudesse
aq ui instalar a sua administração e ter o contole co Pais -
Dor virtude do disposto no C 2Q do art. 3g da Lei nQ 601.

que exclui do domínio púb'ico e conside r a como não devolutas
todas as terras que se acharem no domínio particular por
titulo legitimo".
O art. 24 estabelece quais são as stuações sujeitas a
legitimação: "lQ - As posses que se acharem em poder do
primeiro ocupante, não tendo outro titulo se não o da
ocupação. 2Q - As que se acharem em poder do segundo
ocupante não terem sido por esse adquiridas por titulo
hábil. 3g - As que, se achando em poder do primeiro ocupante
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até a data da publicação do primeiro julgamento, tiverem
sido alienadas quanto á proibição do art. 11 da Lei ng
601.
O art. 26 também trata de um assunto importante, os
escritos particulares de compra, venda ou doação, nos casos
em que, por direito, são aptos a transferir domínio de bem
de raiz, se consideram legítimos se o pagamento do
respectivo imposto - e aqui ele se refere ao famoso imposto
do SISA, que foi criado em 1809, Que nada mais é que o nosso
ITBI -. desde que os escritos part i culares de compra, venda
ou doação, tivessem sido feitos através do pagamento do
respectivo imposto, antes da publicação desse decreto, de
30/1/1854. ele seria considerado legítimo.
Não dispensarão a legitimação se as terras transferidas
houverem sido adquiridas por posse, e a que estiver
transferido tenha sido seu primeiro ocupante e que não haja
sido feito o pagamento do imposto de SISA. Em seguida a esse
trabalho vem, exatamente, o registro das terras possuídas.
Em 1854, no Brasil. o império precisava conhecer suas
terras, conhecer o registro das terras, o que era devoluto,
o que era particular, o que estava ocioso e o que estava
vago. Estabeleceu, então, no Capitulo IX, arts. 91 a 108. do
Decreto ng 1.318, toda a estrutura, todo o cabedal
necessário para fazer o registro das terras possuídas. O
art. 91 diz: "Todos os possuidores de terras, qualquer que
seja o tipo de sua propriedade ou possessão, são obrigados a
fazer registrar as terras que possuírem, dentro dos prazos
marcados pelo presente regulamento'. O art. 93 diz: "As
declarações para o registro serão feitas pelos possuidores,
que as escreverão ou farão escrever por outrem, em dois
exemplares iguais, assinando-os ambos, ou fazendo-os assinar
pelo indivíduo q ue os houver escrito, se os possuidores não
souberem escrever". E o art. 94 resolve toda a questão sobre
a validade ou não do registro paroquial, se é um titulo de
domínio ou se é meramente estatístico. Basta simplesmente a
leitura, que a compreensão é imediata. Diz o art. 94: "As
declarações para o registro das terras possuidas por
menores, índios, ou quaisquer corporações, serão feitas por
seus pais, tutores, curadores, diretores ou encarregados cia
administração cie seus bens e terras'. E vem a parte
importante: "As declarações cie que tratam este artigo e o
antecedente não conferem nenhum direito aos possuidores".
Nada mais é do que um instrumento para determinar posse,
estatístico.
Encerrada essa fase da parte de 1850 até 1854. essa 1e1 vem
regulamentando e regularizando a situação de ( . . . ) e de
legitimação de posse, até que o Brasil se torna República e,
em 1899, através da Constituição de 24 de fevereiro, no seu
art. 64. as terras devolutas e as minas dos respectivos
Estados que pertenciam ao Império são t'-ansferidas para os
Estados. O art. 64 da Constituição ce 24/2/1899 diz:
"Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas nos seus
respectivos Estados". A partir desse momento, de 1899, o
Estado de Minas Gerais começa a legislar sobre as terras
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devolutas. A primeira lei de terra, publicada no dia
17/6/1892, é a Lei nQ 27. e a última é a Lei flQ 11.805. de
1996, votada nesta Casa. Portanto, temos hoje,
aproximadamente, de 74 a 75 leis. O Estado tem 104 anos de
história legislativa sobre terras devolutas.
Á partir de 1892, o Estado, ao fazer esse trabalho, ao
assumir e a começar a legislar sobre terra, cria o
departamento que, inicialmente, esteve na Secretaria das
Finanças, passou à Sec r etaria da Administração, e em
seguida, criou o Departamento de Mapas, Terras e
Colonização, que teve o seu periodo até 21/11/66, quando,
através da Lei nQ 4.278, de 21/11/66 foi criada RURALMINÁS
para, como delegada do Estado, passar a representá-lo na
legitimação ca terra e na discriminação das terras públicas.
A partir desse momento, a RURÁLMINAS Substitui O patrimônio
de terras da antiga Secretaria, ao Departamento de Terra.
Mapas e Colonização, e começa a sua trajetória. Trinta anos
estamos completando, e o trabalho vem sendo feito através de
leis votadas nesta Casa e seguindo regularmente o trabalho
legislativo. A área fundiária da RURALMINAS segue, hoje,
basicamente, dois programas: o Programa de Legitimação de
Terras Devolutas Rurais, o PROLETER, e o Programa de
Legitimação de Terras Devolutas Urbanas. O PROLETER se
iniciou quando, no art. 7Q, da Lei nQ 4.278, modificada pela
Lei ng 5.305, investiu a RURALMINAS no poder de
representação do Estado, na legitimação da propriedade e na
discriminação de terras públicas dominicais e devolutas.
Este trabalho vem sendo realizado de acordo com toda a
sistemática, basicamente, hoje, a legislação que temos são a
Lei nQ 11.020 de 1993. O Decreto flQ 34.801, também de 1993.
e a Lei nQ 11.401, de 1994.
O que é o procedimento de legitimação? Legitimação é um
procedimento administrativo pelo qual o poder público.
proprietário das terras devolutas transfere ao posseiro,
após preenchidos os requisitos legais, a propriedade de uma
gleba de terras devolutas.
Que são terras devolutas? Na nossa concepção são aquelas
Que não se desmembraram do patrimônio público, pelo
histórico feito atrás. por titulo legitimo.
Quem tem direito a legitimar? De acordo com a legislação
atual, de acordo com a Constituição de 1989, todo o posseiro
Que ocupa terra devoluta, mansa e pacif'camerte, dá função
social á sua gleba e tem morada habitual nela.
Quem é? O que é o posseiro? Como definir o posseiro?
Posseiro é o trabalhador rural que tem a terra como um
instrumento de trabalho. Na terra mora, na terra trabalha e
da terra vive. Esse é o nosso conceito de posseiro.
Qual a área que podemos hoje legitimar? Qual o tamanho,
qual a gleba que, hoje, pode a RURALMINAS. no Estado de
Minas Gerais legitimar? Todo posseiro pode legitimar até
250ha, senoo que as áreas superiores a 100ha deverão ser
precedidas de discriminatória administrativa.
Portanto, hoje, a partir de 9/1/93, edição da última lei,

os requerimentos novos de legitimação só poderão ter
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tramitação normal até lOOha. A partir de 101ha teremos que
discriminar e somos conhecedores e sabedores das
dificuldades econômicas do Pais, dos problemas para
conseguirmos recursos, apesar de estes serem intensamente
solicitados, colocados em todos os orçamentos da RURÂLMINAS,
para que possam ser alocados em alguma rubrica, para que
possamos discriminar, não só essas áreas acima de lOOha,
mas, também, todas aquelas que trazem problema Quanto a sua
dominialidade. Vivemos esse problema e, hoje, temos esse
trabalho.
O preço é estabelecido no art. 12. As formas de concessão e
a concessão gratuita, alienação por preferência, legitimação
de posse e concessão de direito real de uso. Realmente, o
tempo não nos permite ir mais à frente. Gostaríamos de
mostrar como se faz uma legitimação, a transparência com que
se faz uma legitimação, com seus editais, o de acordo dos
confrontantes, a procura da RURALMINAS, incessante no
Estado, para ver se na área existe algum litígio e se não
existe um terceiro prejudicado, para que possamos, ao
expedir um titulo, que seja um título escoimado de qualquer
problema ou que possa trazer para um terceiro qualquer
dificuldade.
Gostaria de encerrar minhas palavras pedindo aos senhores
que me dêem licença para ler o prefácio de um livro que a
RURALMINAS está lançando este ano, na comemoração de seu 30g
aniversário, sobre a legislação de terras do Estado de Minas
Gerais, ou seja, todas as leis de terras do Estado.
Pretendemos lançá-lo, se Deus nos ajudar, até o final do
ano. Com a vênia dos senhores, vou ler o prefácio: ( Lê.)

Não podemos encerrar esta fala, sem uma referência a
agricultura, que é a pedra angular que sustenta e ostenta
todo o edifício no qual se abriga o direito agrário, que,
fora dela, não tem como viver.
A agricultura, a velha e robusta mãe dos povos, auxiliada
por seus dois incansáveis primogênitos, indústria e
comércio, é a benfeitora por excelência; a compensadora
única das diferenças das regiões; a expressão máxima da
divina munificiência.
Artes e comércio, encantadores são, que modificam,
metamorfoseiam e transfe'em tudo sem cessar; mas só a
agricultura cria: só ela, filha primogênita da divindade, é
sobre a terra divindade.
Só um povo que a quer, e lhe serve com desenganada
preferência, só esse é rico: rico sem fausto, mas rico sem
receios de empobrecer'.
Infelizmente, os agricultores são os que trabalham

empobrecendo, sofrem amesquinhados, e se amesquinham
espoliados, para gáudio e ostentação dos tecnocratas
barrabás, que só praticam o mal, em compensação vivem ricos
e não têm medo de empobrecer - coisas da Vida
'Em real verdade, a Agricultura é, mas não consegue ser,

aquele somatório de encantos enfatizados por Castilho e
entoados por Bentham, porque não se sabe em que céu e em que



mundo eles se escondem, já que não nos respondem' Muito
obrigado.

Palavras do Sr. José Edgarci Pena Amorirn Pereira
Sr. Deputado Antônio Júlio, coordenador desta reunião, meus

caros colegas componentes da Mesa dos Painéis, meus caros
amigos e amigas presentes no auditório, minhas senhoras,
meus senhores, de certa maneira a situação de falar em
quarto e último lugar permite-me ter em conta as
manifestações anteriores para nelas identificar os pontos de
concatenação e, com isso, evitar repetições, aproveitando
melhor o tempo.
Gostaria, em primeiro lugar, de fazer, de público, um
econhecimento, uma congratulação com o Prof. Ivan Sebastião

Barbosa Afonso. cuja colocação enfática desta tribuna os
anais deste seminário hão de registrar, foi a sintese de uma
análise, de um pensamento, como poucos que eu já vi, de
defesa da reforma agrária, de defesa da redistribuição de
terras, em favor dos trabalhadores rurais. Se conseguirmos
sair daqui, Prof. Ivan, inspirados por algumas de suas
lições e sugestões, levando-as a efeito concretarnente, quero
crer que já terá valido este seminário. As exposições do
Prof. Ivan e do nosso companheiro Milton. de Goiás, foram,
ae um lado, em relação á legislação federal, nacional. Que
disciplina os procedimentos da reforma agrária, e, de outro,
das agruras que vivem aqueles profissionais que militam na
área juridica, seja pelo INCRA, seja pelas federações e
pelos sindicatos de trabalhadores rurais, com as
dificuldades que surgem no dia-a-dia da efetivação judicial,
e mesmo pré-judicial, das desapropriações para a reforma
agrária. De antemão, quero concordar, provocado que fui.
pelo Prof. Ivan, com duas propostas que ele fez, a fim de
que, em primeiro lugar, e a mais importante delas, passemos,
estudiosos do Direito ou militantes dos movimentos sociais
pela reforma agrária, a sustentar, a defender, a insistir na
necessidade de adequação das decisões judiciais, muitas
também administrativas, a realidade dinâmica que o Direito
nos coloca. De fato, o exemplo por ele citado, simples, mas
revelador de uma verdade incon t estável. a cabeça daqueles
que se opunham ao fim, à erradicação da escravidão, era..
comparavelmente, proporcionalmente. a mesma daqueles que
hoje consideram ilegal, ás vezes contra a Constituição, as
ocupações que	os trabalhadores	sem terra	fazem de
propriedades improdutivas, por mera necessidade de
sobrevivência. O reconhecimento do direito á Ocupação de
terras improdutivas por aqueles despossuidos é uma exigência
que se coloca a todos os que nos comprometemos, quando de
nossas formaturas nos bancos escolares, a buscar a justiça
acima de qual quer coisa.
A segunda proposta do Prof. Ivan á qual adiro trata oe um

dos Caminhos válidos para se tentar viabilizar a
desapropriação. que é o ajuizamento prévio, tão logo se
realize a vistoria, da ação cautelar, com vistas a evitar a
fraude ou a simulação com o fracionamento das propriedades
vistoriadas.
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Fecho assim essa primeira parte da minha manifestação, para
referir-me, em seguida, sinteticamente, ao histórico que o
Dr. Claret fez da legislação das terras devolutas, histórico
no qual ele pôde citar, ainda que premido pelo tempo
disponível aqui, já que o tempo histórico vai lá mais de 150
anos, há quase 200 anos, alguns aspectos fundamentais que
interessam e que eu me permitirei usar na minha colocação. O
primeiro deles, de conhecimento geral, é que as terras
devolutas, numa linguagem mais simples, são aquelas terras
da espécie do gênero terras públicas. Terras públicas,
terras do Governo, terras do patrimônio público, terras da
União ou do Estado ou dos municípios. Terras públicas são
essas. As terras devolutas, desde a Constituição da
República de 1891, com a queda do Império, dito já pelo Dr.
Claret, passaram ao domínio dos Estados, numa evolução muito
grande do federalismo brasileiro. As antigas províncias do
Império se transformaram em Estados. Uma das forças
reveladoras desse avanço do federalismo, sem dúvida, foi a
transferência do domínio das terras devolutas, salvo aquelas
de interesse nacional, para a propriedade dos Estados. De
toda maneira são públicas, são de propriedade dos Estados as
terras devolutas.
Eu lembro aqui a agrura, o sofrimento revelado pelo Prof.
Ivan da tribuna, quando, embora defendendo enfaticamente a
necessidade de se superarem os obstáculos para a
implementação das desapropriações com o fim de reforma
agrária, falava da necessidade de que as terras públicas dos
Estados devessem ser destinadas e compatibilizadas com os
projetos de reforma agrária. Por quê?Por quê, se é tão
difícil - como foi revelado aqui e já sabido de tantos de
nós - o procedimento de desapropriação de terras
naturalmente particulares para assentamento de trabalhadores
rurais? O que significa uma transferência de uma propriedade
privada para uma propriedade pública para, depois, ser
redistribuída? Que lógica haveria em que as terras, já de
propriedade pública, fossem distribuídas ou destinadas sem
uma compatibilização com os objetivos da reforma agrária?
Estou a repetir o que digo já há algum tempo como
Procurador desta Casa, à qual tenho a honra de pertencer, no
interior da qual tive oportunidade de estudar e escrever
sobre a matéria: que lógica haveria em se transferir ao
domínio particular terras ou tratos de terras devolutas se,
amanhã, por não estarem cumprindo a função social da
propriedade, podem vir a ser desapropriadas pelo Governo
Federal? Não há lógica no raciocínio.
Não obstante seja verdadeiro que, com relação ao
procedimento de distribuição para a reforma agrária, o
Constituinte de 1989 tenha retrocedido em relação ao que
dispunha o Estatuto da Terra, por força da pressão levada a
efeito pela UDR e pelo Centrão, não é menos verdade que os
Estados compatibilizaram sua política de destinação de
terras públicas e devolutas ao Plano Nacional de Reforma
Agrária. Isso está estampado no art. 188 da Constituição
Federal e foi observado pelo constituinte estadual de 1989.



cujo trabalho, no que se refere ás terras devolutas, é
incomparavelmente o mais avançado da Federação, ent r e as
Constituições produzidas a partir de 1988. De fato, um
estudo comparativo das constituições estaduais vigentes vai
levar â constatação de que o Constituinte de 1989. em Minas
Gerais, avançou anos-luz na consideração e na regulamentação
da política de destinação das terras pib1icas e aevolutas.
Entre outros avanços, destacaria a declaração, eu diria
mais, a exigência de cue o Estado passe a promover ações
discriminatórias com vistas a identificar as suas
propriedade públicas, a cadastrá-las e, a partir da". a dar-
lhes a destinação compatibilizada com o Plano Nacional de
Reforma Agrária.
Em segundo lugar, destaco que, no exercício de sua
competência indelegável e intangível, o Estado de Minas
Gerais, por meio de seus Constituintes, em 1989, declarou.
em palavras não técnicas, mas coloquiais: não Queremos mais
destinar à propriedade privada terras com áreas superiores _a
250ha. Já fizemos isso muito, O Estado de Minas Gerais não
quer mais criar latifúndios em Minas Gerais, por isso
limitou a 250ha a área de terra devoluta transferível ao
particular.
Exceto para as titulações dentro da reforma agrária e
aquelas doações de até 50ha e que preencham os requisitos
similares ao de usucapião, o Estado exigiu prévia e
especifica aprovação desta Casa Legislativa para que a
titulação se faça a qualquer titulo, legitimando-se a posse,
concedendo-se o dominio, regularizando-se a propriedade.
A obra do Poder Constituinte Estadual de 1989,
infelizmente, ainda não foi entendida. ou não se quis
efetivamente cumpri-la. Isso porque, desde então, a
legislação citada pelo Dr. Claret, a Lei ng 11.020, vem
adiando a exigência constitucional de realização da
discriminatória prévia.
Não tenho conhecimento, mas solicitei uma pesquisa na

Biblioteca da Assembléia e não encontrei alteração na Lei ng
11.020. Se estiver atualizado o resultado da pesquisa, a
Assembléia, a esta altura, não poderá mais receber processos
encaminhados pela RURÂLMINAS para que autorize a legitimação
ou a titulação. Não sei se esse prazo já foi prorrogado por
lá. Faço essa ressalva aqui.
De toda sorte, o fato é Que O Estado de Minas Gerais, desde

21/9/89, não assumiu a obrigação de fazer cumprir a
Constituição no que toca á implementação de programas de
discriminatória no Estado para fins de identificaçãc, como
falei, das terras públicas e de destinação delas, de forma
compatível com o Plano de Reforma Agrária.
Esta situação, a meu ver, é uma realidade. Não basta a
identificação ou a constatação do fato e o lançamento da
critica. E preciso, a meu ver, primeiro, oue não nos
acomodemos com essa situação. Não é desejo de ninguém, tenho
certeza, individualmente dos órgãos, como a RURÂLMINAS, que
não se faça a discriminatória. Isso não depende de uma
fundação no âmbito de uma administração como o Estado. Essa



292

é uma vontade politica de governo, ou de governos, porque um
programa de discriminação e posterior distribuição não se
faz em quatro anos. E preciso que se dê o passo primeiro, é
preciso que se assuma com vontade política o cumprimento do
que a Constituição exige. E preciso que se busque, que se
identifique as fontes de recursos para financiar esses
programas. Sabemos das dificuldades por que passam os
poderes públicos deste Pais. No entanto, se há uma
determinação, se há necessidade de se identificar terras
para reforma agrária, independentemente do complicado
procedimento judicial de desapropriações relatado pelo Prof.
Ivan, é preciso que se busquem financiamentos.
Trago como sugestão á discussão e, eventualmente. até para
aprovação na plenária deste evento, o seguinte: em primeiro
lugar, que se busquem fontes de financiamentos,
principalmente fontes internacionais para os programas de
discriminação em Minas Gerais, dando ênfase a um aspecto que
também não passou despercebido do Constituinte Estadual de
1989 nem tampouco ao legislador ordiná r io que se lhe seguiu
de que as terras públicas e devolutas de Minas Gerais devem
ser destinadas prioritariamente ao assentamento de
trabalhadores rurais. Isso é o que diz o art. 6g da Lei ng
11.020.
Em segundo lugar, a proteção dos ecossistemas naturais e a
preservação de sítios de valor histórico, paisagistico,
artístico, arqueológico, espeleológico, paleontolôgico,
ecológico e científico. Ora, senhores, sabemos como os
financiadores internacionais, hoje, têm interesse no
financiamento de projetos que visem à proteção ambiental, à
proteção cultural e à proteção paisagística. Essa, a meu
ver, ê uma forma de se tentar sensibilizar os financiadores
internacionais para programas de discriminação. Na
efetivação de tais programas será possível identificar as
areas que mereçam a proteção ecológica, ambiental e, em
assim o fazendo, assegurar não só um meio ambiente saudável
mas, também, me perdoem a expressão, por tabela, a
identificação das terras públicas que serão destinadas ao
assentamento de trabalhadores rurais.
Para concluir,- antecipando a uni eventual questionamento
sobre a viabilidade de se condicionar, na prãtica, as
legitimações de posse ou as titulações promovidas até agora
pelo Estado á realização das discriminações, resgato, para
ser honesto, uma proposta ou pelo menos uma idéia que o Dr.
Mário Ramos Vilela, painelista deste evento, quando Diretor-
Geral da RURALMINAS, com quem tive o prazer e a honra de
trabalhar, fazia questionamentos como esse. Na certeza de
que o trabalho de titulação pela titulação tinha sentido e
interesse social, ele colocava a seguinte idéia: quem sabe
não vamos bancar uma pesquisa, não vamos procurar, no campo,
aqueles aue foram titulados ao longo de todo esse período,
ainda que por amostragem. para verificar se a titulação foi
fator de preservação caquela família no campo? Será que a
titulação pela titulação cumpriu a função social que os seus
promoventes diziam pretender ou será que ela não foi fator
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de concentração ce terras, fator de criação de latifúndios?
A partir do momento em que o trabalhador adquiria O titulo
de propriedade, e isso era mais verdadeiro num passado
remoto, hâ 20 ou 30 anos, ele passava a ser, potencialmente,
ou um vendedor de terras ou um "grilável" pelos poderosos.
Portanto. Sr. Presidente, encerrando, deixo essas propostas
Para discussão, para debate, com a única intenção de
contribuir com esta iniciativa da Assembléia ,.egislativa,
que merece aplausos por abrir as portas à pa r ticipação dos
maiores interessados numa política funciária neste Estado.
Que São os trabalhadores rurais. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador (Deputado Antônio Júlio) - Passaremos,
neste momento, á fase destinada aos debates. Todos os
participantes poderão formular perguntas aos debatedores, e
todas as Questões poderão ser formuladas por escrito ou
oralmente, mediante inscrição prévia. Solicitamos aos
inscritos que fizerem uso do microfone que sejam objetivos e
sucintos, dispensando a formalidade das saudações pessoais.
Cada inscrito disporá de até 3 minutos e deverá limitar-se a
1 pergunta por intervenção, resguardada a possibilidade de
nova inscrição.

Debates
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Ricardo Ribeiro,

da CPT.
O Sr. Ricardo Ribeiro - Gostaria de fazer uma pergunta para
o Dr. Claret: em primeiro lugar, gostaria de constatar que o
Governo do Estado e a RURALMINAS promoveram, nos últimos
anos, uma imensa concentração de terras, principalmente no
Norte de Minas e no Jequitinhonha, a partir da concessão de
terras devolutas às empresas reflorestadoras. São 265.000ha
arrendados, com autorização de mais de 1.000.000ha. Devido a
esses fatos, a RURALMINAS e o Governo do Estado têm um
débito enorme para com os trabalhadores rurais e para com
uma política fundiária de desconcentração de terras em nosso
Estado. Nesse sentido, sabemos que é necessário realizar a
discriminatória das terras públicas para que se possa,
efetivamente, fazer a sua arrecadação e a sua distribuição.
Gostaria de saber por que as terras que já foram
discriminadas, a exemplo ao Município ce Rio Pac.do, ainda
não foram arrecadadas e destinadas ao assentamento dos
trabalhado-es rurais sem terra. A segunda pergunta é a
seguinte: como a sua pessoa Ou como a RURALMINAS vê a
Proposta de Emenda à Constituição ng 18?
o Sr. Antônio Maria Claret Maia - Na verdade, a RURALMINAS
concedeu 240000na de terras às empresas reflorestaaoras.
Essa medida faz parte das terras devoutas do Programa
Distritos Florestais, que contou com a participação dos
Governos Estadual e Federal. Como as áreas eram superiores a
750ha e como a Constituição do Estado dizia oue. em toda
area acima de 3.000ha, havia a necessidade de autorização
prévia do Senado Federal, de acordo com o art. 171, E lg. da
Constituição Federal da época. esse trabalho foi feito. D
Senado autorizou que se fizesse a alienação. A Assembléia
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Legislativa, através de duas leis, também anuiu nesse
trabalho. A RURALMINAS, contactando com outras empresas, fez
96 contratos de arrendamento. Essas áreas estão arrendadas e
têm prazo para vencer. Foram determinadas através de um
zoneamento feito pela equipe do IBDF, hoje IBAMA, e
caracterizadas como não aproveitáveis para a agricultura e a
pecuária. Foi um trabalho técnico e merece todo o respeito.
Os contratos começam a vencer, e o Governo do Estado e a
RURALMINAS, já preocupados com o trabalho, estão fazendo
estudos no sentido de que, tão logo essas terras voltem ao
domínio do Estado, seja dada a elas urna destinação mais
social. Tão logo sejam exauridos os prazos dos contratos,
será estudada uma melhor disponibilidade e aplicabilidade
das terras e uma função social mais adequada para elas.
Na segunda pergunta, você se referiu a Rio Pardo de Minas.

Foi urna discriminatória administrativa levada a efeito com a
participação do INCRA-MG. Foram discriminados 650.000ha de
terras, em número redondo. Desses, 395.000ha foram
considerados terras devolutas, sem nenhuma discussão, o que
representa mais de 55% dessas terras. E bom dizer que essas
são terras devolutas ocupadas, e, de acordo com a legislação
a que fiz referência, com um pouco de dificuldade, porque
não pude continuar o meu raciocinio, essas terras, apreciada
a preferência, segundo as leis votadas nesta Casa, são para
fazer a legitimação. Já arrecadamos duas glebas. Rio Pardo
foi dividido em seis glebas, por razões técnicas, para que
pudéssemos dar um andamento mais tranqüilo. Já arrecadamos,
em nome do Estado, duas glebas, que são Indaiabira e Serra
Nova, com aproximadamente 117.000ha de terras. Essas áreas
estão arrecadadas, hoje, em nome do Estado. As demais ainda
não o foram, por problemas técnicos. Tínhamos feito o
trabalho de aerofotograrnetria da região como um todo, no
Município de Rio Pardo de Minas, e houve o desmembramento e
a criação de novos municípios. Com isso, houve a necessidade
técnica de se desmembrarem as áreas para que se colocasse,
por exemplo, onde era Distrito de Montezuma, Município de
Montezuma. Devido ao tempo que foi gasto com a
discriminatória, devido a uma série de problemas existentes
entre Estado e-INCRA-MG, tivemos que refazer o trabalho para
que, decorridos mais de sete anos, ao fazermos a titulação,
cumpríssemos as exigências legais da legislação da época e
da atual, para que pudéssemos entregar os títulos. Esses
processos de legitimação estão sendo feitos e encaminhados a
esta Casa, como diz o Dr. Edgar, para se cumprirem as
exigências do art. 62, inciso XXXIV, que diz que é
competência privativa da Assembléia autorizar a alienação.
Alguns processos começam a chegar a esta Casa, serão
examinados e, se assim entender o Legislativo, terão
autorizada a sua titulação.
A terceira pergunta foi sobre o problema da Proposta de
Emenda à Constituição nQ 18, que visa a modificar o art. 62.
XXXIV, e o art. 247 da Constituição Estadual, elevando de
250ha para 2.5OOha. E um problema de legislação. E emanada,
é criação desta Casa, resultado de estudos de alguns
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Deputados que entenderam a necessidade de, através da
legislação, fazer esse trabalho. Isso visa a resolver um
problema que vem acontecendo no Estado. Com a promulgação da
Lei 11.020, que estabelece que 250ha é a área máxima a ser
legitimada - e o Dr. Edgar já explicou que é o que quer a
sociedade, o que quer a política do Governo -, as pessoas
que detêm, hoje, áreas acima de 250,01ha e ocupantes de
terras devolutas, não tendo legitimação, e que podem
legitimar suas terras, têm recorrido, incansavelmente. Basta
que procurem a Procuradoria-Geral do Estado, que poderemos
informar as ações de usucapião.
Sabemos que não é meio legal, mas, infelizmente, têm-se

dado, nas nossas comarcas, procedências, determinando que a
pessoa adquira usucapião. Para se ter uma idéia, temos mais
de 1.500 ações de usucapião, envolvendo, em grande parte,
terras devolutas. Realmente, há a dificuldade da
discriminatória, a dificuldade de se estar presente em todas
as comarcas do Estado ao mesmo tempo. A RURALMINAS não tem
recursos humanos para agüentar isso. A Procuradoria-Geral do
Estado também não, pois existem mais de 1.500 ações em todas
as comarcas. Infelizmente, está-se dando prioridade para as
maiores, a fim de se deter, realmente, o latifúndio. E, ao
examinarmos essas ações de usucapião, vemos que acontecem
coisas grotescas: deixam de citar pessoalmente em nome de
quem está transcrito o imóvel; não há preocupação em se
saber se aquela terra é particular ou não. Então, com base
nesses fatos, constatamos que, se o Estado não tiver
condições de deter, o mais rápido possível, essa avalanche
indiscriminada de ações de usucapião, infelizmente, com os
nossos Juizes concedendo o trabalho, teremos um Estado com
um patrimônio, dentro de pouco tempo, totalmente dilapidado.
Essa discussão foi trazida para esta Casa: foi conversado,
mostrado, e alguns Deputados entenderam que a Proposta de
Emenda à Constituição ng 18 poderia trabalhar em cima disso.
Não sei se ela é a solução, mas é o sentimento dos
Deputados.
A RURALMINÂS, como cumpridora de leis, como respeitadora e
executora de leis, entende que, se for uma política do
Governo, se for uma intenção desta Casa, se é uma intenção
da sociedade - o Dr. Edgard disse que é - e se se confirmar
que, realmente, não se deve dar mais do que 250ha de terras,
jamais deixará de cumprir o seu trabalho, como temos feito
ao longo dos nossos 30 anos de existência.
Apenas estamos acompanhando o desenrolar desse trabalho,
que foi feito com a sensibilidade, com o "feeling" dos
Deputados que examinaram isso e entenderam, por raciocínio
próprio ou por juízo de valor, que deveriam legislar. Se
legislarem até 2.500ha - com as exigências, nós as
cumpriremos até 2.500ha; se determinarem que se deve
continuar como está há 250 anos, a RURALMINAS estará a
postos e tentará dar ao Governo a sua participação e
cumprirá a sua missão. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Silvestre Barbosa dos
Reis, do INCRA do Espírito Santo, ao Dr. Ivan: "Quanto à
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ação cautelar, para preservar as ações expropriatórias,
gostaria de saber se a Procuradoria do INCRA. em Minas
Gerais, já tomou providências nesse sentido'.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Estamos examinando
esta questão. Quando assumimos a Procuradoria do INCRA,
recentemente, deparamos com a questão do fracionamento do
imóvel rural ou de a grande propriedade improdutiva se
transformar em pequenas ou médias propriedades e, portanto,
ficar isenta da desapropriação.
Então, estudando o assunto,fizemos um parecer
administrativo e o encaminhamos à Procuradoria-Geral do
INCRA, em Brasilia, que, contrariando o entendimento que
vinha adotando até então, passou a adotar esse parecer que
lhe remetemos daqui, de Minas. A última instrução da
Procuradoria-Geral para as Procuradorias Regionais do INCRA
no Brasil já veio com essas novas concepções, no sentido de
o INCRA continuar com os processos administrativos quando em
nível de processo de desapropriação na parte administrativa
já tivesse havido a alienação. Mas estamos achando que essa
questão é insuficiente.
Então, estamos estudando, durante essas últimas semanas,
essa questão. A questão vai envolver o estudo que estamos
desenvolvendo e vai direcionar-se a duas medidas.
Naturalmente ainda não sabemos do seu sucesso ou insucesso
no Judiciário. A primeira vai ser uma representação á
Corregedoria-Geral de Justiça do Estado, pedindo para que o
Sr. Desembargador Corregedor comunique o oficial do registro
de imóveis que o INCRA está propondo, ou está em vias de
propor ao Sr. Presidente da República o decreto que declara
o imóvel tal como de interesse social. E. a partir dai, esse
oficial de registro de imóveis ficaria, de certa forma,
também responsável, se houvesse qualquer ato de simulação ou
de fraude nesta determinação da administração pública.
Ao lado disso, estamos estudando e não sabemos, ainda, se
teremos sucesso, mas estamos estudando a viabilidade de
ajuizarmos, paralelamente, junto à Justiça Federal, uma ação
para obter uma medida liminar, a fim de impedir que haja o
fracionamento do imóvel rural, enquanto tramita o processo
administrativo- de desapropriação, objetivando, portanto,
que, num futuro não distante, a administração, podendo
propor ação de desapropriação, como é de seu dever, encontre
o imóvel já inviabilizado pelo fracionamento que,
visivelmente, foi realizado com fins de burlar a legislação,
e de uma forma indiscutivelmente simulada, nos termos do
Código Civil. Então, estamos procurando medidas jurídicas,
para ver se temos certo sucesso e evitar, então, que aqueles
atos, aquelas virulentas oposições desapropriadas possam
inviabilizar o programa de reforma agrária.
Eu gostaria que ficasse bem nítido para todos os

companheiros o seguinte: a administração pública, seja em
qual esfera do Estado Federal for, tem, no seu nascedouro, o
direito de reaver um bem da vida que se encontra no domínio
privado, se dele passa a necessitar. Esse direito à
desapropriação é primário na administração. E o
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proprietário, através da longa história do direito de
propriedade e do seu acasalamento com o direito de
desapropriação, não tem direito de se opor á vontade da
administração em desapropriá-lo. Ele tem, sim. Outros
direitos: o direito, por exemplo, de obter a justa, a
integral reparação, a indenização mais ampla possível, como
é assegurado em nível constitucional, mas não instrumentos
para obstar à vontade e à determinação da administração.
Isso não é dado quando se trata de desapropriação por
utilidade pública. E temos, quando se trata de
desapropriação por interesse social, um amontoado de
perspectivas e de faculdades dos quais pode o proprietário,
em querendo se opor ao ato discricionário de desapropriação.
fazer uso delas. Isso pode ser feito e disso estão cheios os
tribunais.
Então, temos de criar mecanismos juridiCOS até que
consigamos, um dia. melhorar essas leis. Mas temos de
trabalhar com elas hoje. Não podemos adiar o problema em
função, digamos assim, da desrazoabilidade legal. Nós temos
de enfrentá-lo e enfrentá-lo criando mecanismos jurídicos
que possam sanar, de forma terapêutica, essas questões. Se
essa solução vai ser ade quada ou inadequada, ainda não temos
condições de precisar, uma vez que não temos, ainda, nenhum
pronunciamento judicial nesse sentido. Entretanto, estamos
desenvolvendo estudos, estamos verticalizando conhecimentos,
verticalizando experiências para que possamos, quem sabe,
ooter sucesso.
Se obtivermos sucesso com esta medida, vamos ter a
possibilidade de, no instante em q ue se constatar que um
determinado imóvel é improdutivo, configurar a hipótese da
possibilidade de sua desapropriação. Nesse instante, se
tivermos êxito, não se vai poder mais praticar atos de
simulação para inviabilizar ação da administração pública.
Mas ainda não temos uma resposta sobre o sucesso ou
insucesso da medida.
O Sr. Coordenador - Com a palavra. o Sr. Brasilino Moreira

da Silva, do MST.
O Sr. Brasilino Moreira da Silva - Quero fazer uma pergunta

ao Dr. Ivan como o senhor avalia a lei do rito sumário que
está em tramitação?
Para o Or. Claret: quantos hectares somam as terras
públicas e devolutas do Estado? Quem são os maiores
ocupantes dessas terras e em qual região do Estado elas
estão mais concentradas?
O Sr. Coordenador - Antes, quero complementar essa
pergunta, com outra por escrito do Sr. Osmar A r aújo da
Cunna, do STR. Patos de Minas, sobre o mesmo assunto:
`Quantos hectares de terra tem o Estado de Minas Gerais e
estão nas mãos de poucos e qual a expectativa de serem
redistribuídas com justiça social? N6s, trabalhadores
rurais, podemos esperar que o Executivo e o Legislativo
resolvam essa situação, sem que façamos ocupações?'. Com a
palavra, o Dr. Claret.
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O Sr. Antônio Maria Claret Maia - Respondendo à primeira
pergunta de quantos hectares o Estado de Minas Gerais tem de
terras devolutas, devo dizer que o Estaco não tem o cadastro
de suas terras, o que seria feito através de
discriminatória, apesar de intensamente pesquisado e
procurado desde 1974.
Não temos o cadastro das terras devolutas. Estima-se que em
torno de 20 a 25% da área territorial do Estado estejam em
condições de terras devolutas, deixando bem claro que são
terras devolutas ocupadas de que temos conhecimento.
Quem são os maiores beneficiários, de memória, é difícil
responder. Sei que quando foi feita a Constituição Estadual.
em 1989, no art. 7g do Ato das Disposições Transitórias foi
estabelecido que a Assembléia faria a revisão em todas as
concessões feitas, acima de 250ha.
Este trabalho foi feito, encaminhado a esta Casa. Milhares

e milhares de processos foram trazidos aqui. lima tonelada de
livros ce titulos e, realmente, para responder de cor a esta
pergunta teria que ser um computador.
Onde estão localizadas? De modo geral, em todo o Estado. A
maior incidência, todos sabem, é no Norte, Noroeste, vale do
Jequitinhonha e vale do Mucuri. Elas não estão muito
concentradas porque ao longo do tempo foi feita a titulação,
e sabemos que desde 1892 até hoje, aproximadamente mais de
8.000.000ha foram legitimados.
Portanto, é difícil dizer: é ali. O Estado tem baseado na
legislação a respeito de terras devolutas qualquer trabalho
que se fizer em qualquer região ou município. Haja vista
que, dentro das próprias cidades, estamos conveniados com
280 cidades para trabalharem com terras devolutas urbanas.
E, para surpresa nossa, semana passada tivemos conhecimento
de q ue, dentro de Uberaba, uma cidade do Triângulo, existem
centenas e centenas de situações em que as pessoas não têm O
titulo de propriedade.
O Sr, Coordenador - Cor a palav'a, o Dr. Ivan Sebastião

Barbosa Afonso.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Lastimavelmente, não
sou a melhor pessoa para cecantar o Projeto de Lei nQ 56,
aprovado recentemente na Câmara dos Deputados.
Por que isso? Tenho acompanhado, há alguns meses, o
procedimento legislativo a respeito desse projeto de rito
sumário e tinha algumas expectativas ce q ue, efetivamente,
melhorássemos as Questões que estão a afligir a viabilidade
ca reforma agrária, em função dos entraves políticos q ue a
lei permite que possam advir. Pois bem: o que foi,
realmente, aprovado na Câmara dos Deputados? Vamos dizer:
"criamos expectativas" ou "vimos no jornal que haverá um
acordo" ou "haverá um avanço e será aprovado o rito
sumário". Então, criamos expectativas de que a coisa vai
melhorar. Então, vamos pegar a lei. Ela está aqui. O que é
que foi acrovado lá? Foi a

p
rovada a permissibilidade de

haver imissão de posse liminarmente. Ora, em Minas Gerais,
eu já disse aos senhores, tivemos um caso, da fazenda Buriti
Perdido, onde tivemos o mandado de imissão de posse em 48
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horas. Naquele caso não precisava haver depósito de valores
de benfeitorias porque elas não existiam. Portanto, foram
apenas títulos da divida agrária que foram juntados à
inicial. S. Exa. determinou, de imediato, a imissão de
posse, a citação e a averbação. Tivemos o mandado em nossas
mãos em 24 horas.
A segunda grande questão aesse projeto da Câmara, inclusive
citada pelo Dr. Milton: a possibilidade de o Juiz fazer
audiência de conciliação. Isso não precisa entrar nessa lei.
Qualquer .Juiz de Direito no Brasil, dentro de seu poder
cautelar geral, em qualquer processo, de qualquer rito, pode
convocar audiência, se entender que irá obter, com ela,
sucesso.
Então, as grandes questões que estão nesse projeto não me

parecem adequadas para ficarmos devendo favores a quem quer
que seja, porque isto aqui não satisfaz e não irá resolver
problema algum para os entraves da reforma agrária, no que
se refere aos aspectos jurídicos. Parece-me, sim, que
precisamos tentar viabilizar uma discussão técnica e
jurídica no sentido de examinarmos como queremos a
legislação e em que nível ela se deve configurar. E natural,
e nem podemos, neste instante, caminhar para outra
trajetória que não seja no sentido de viabilizarmos um
contexto jurídico onde o proprietário tenha seguro seu
direito ao buscar uma justa indenização. Isso tem que ser
viabilizado: o direito de o proprietário buscar sua justa
indenização conferida pelo Poder Judiciário. Mas quem sabe
teremos que voltar ao que tinhamos? Tinhamos o Decreto-Lei
flQ 554, de 1969, feito no auge da ditadura militar, que
simplesmente tratava da matéria da seguinte forma: ajuizada
a inicial. S. Exa. o Juiz tinha 24 horas para, primeiro, em
mandado, determinar a imissão na posse, a transcrição do bem
em nome do expropriante e a citação. Esta é a configuração
do Decreto-Lei ng 554, de tal forma que, quando o
expropriado era citado no inicio da ação. ele nem
proprietário mais era. O mandado de transcrição já tinha
Sitio cumprido. Ele era um mero sujeito de direitos.
E natural que isso seja um processo indiscutivelmente

oraconiano, orôprio da ditadura. Mas temos aue convir também
oue a legislação de desapropriação para a reforma agrária é
uma legislação para a anormalidade. Por cue? Porque ela é
uma legislação que se destina a imóveis que não cumprem sua
função social. São, portanto, imóveis que não têm que ter a
tutela jurídica normal. O imóvel que precisa ser resguardado
pelo direito, pela sociedade, já que configura a propriedade
privada, é o imóvel rural quando bem explorado, que se
configura nitidamente, que é uma propriedade produtiva.
Quando se configura, pelo contrário, que o proprietário é um
relapso e que, tendo o dever de cultivar não o faz e mantém
a terra, por exemplo, inexplorada ou como reserva de valor,
o conjunto de direito, nesse caso, não pode ter mesmo
genuflexões que ter' no outro caso. Ertão, é preciso
compreender essa questões, compreendendo também Que a
legislação, para esse caso, tem de ser uma legislação centro
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de certa anormalidade daquela situação tênue. Tem de ser uma
legislação mais viril. A legislação de reforma agraria
destina-se a resolver um câncer, uma questão de natureza
social, na qual dezena de milhares de excluídos precisam ser
incorporados ao processo de dignidade nacional, e isso não
pode trabalhar de forma a permitir genuflexões permanentes a
direitos que não deveriam nem ser reconhecidos. Vejam vocês
como a resistência política, muitas vezes, é muito mais
forte do que pensamos. A Constituição da República de 1891
diz, sobre a propriedade: 0 direito de propriedade mantém-
se em toda a sua plenitude. Estamos achando que até hoje é
assim. Essa é a concepção liberal do fim do século passado.
Até hoje achamos que deve ser mantida, em toda a sua
plenitude. E assim que todos se comportam.
Diz a Constituição Democrática, de 1934, que é garantido o

direito de propriedade, que não poderá ser exercido contra o
interesse social ou coletivo, na forma que a lei determinar.
Isso, há mais de 60 anos. Já não era mais o direito oe
propriedade em sua plenitude. E até hoje todo o mundo fala
na plenitude do direito de propriedade, no direito de usar,
de gozar, de dispor, no direito de. sendo invadido, atirar,
matar, essas coisas todas. Muitas vezes, mesmo o direito
evoluindo nas suas concepções, o poder que representa o
Outro interesse é tão forte, é tão enraizado, que ele não
emerge limpido para a sociedade. Eu gostaria de lembrar, e
eu sempre caminho com este pensamento, que é uma expressão
de Hering, um dos maiores pensadores: 0 direito é o
interesse legitimamente protegido. Em um determinado dia,
aqueles que têm o poder protegem, pelo direito, os seus
interesses. Essa é a questão. O dia que o Brasilino. que fez
a pergunta e agora está conversando, tornar-se o Fernando
Henrique, ele certamente vai fazer um direito diferente do
direito que o Fernando Henrique fez para nós, porque as
questões que ele vai passar a proteger, os interesses que
ele vai procurar proteger não são aqueles que são protegidos
hoje. E preciso que tenhamos, na luta e na evolução social,
consciência dessas questões.
Pontes de Miranda, um dos maiores juristas brasileiros de
todos os tempos, porque foi um dos Que mais escreveram.
Sobre diversos assuntos, com grande profundidade, comentando
a Constituição de 1934, quando era Ministro do Supremo, diz
O seguinte: um OOS pontos em que a Constituição de 1934
muito se diferencia da de 1891 é no tocante â garantia
constitucional da propriedade. Hoje, no art. 113, inciso
XVII, a propriedade é assegurada como instituição, o que
torna imprestáveis as doutrinas e a jurisprudência elaborada
sobre a Constituição de 1891. Essa é a questão.
Voltando ao assunto, essa emenda que está em tramitação no
Congresso não vai resolver as questões que estão a
atravancar a reforma agrária, sob o ponto de vista jurídico.
Temos de tentar mudar a legislação. ISSO flO vai ser fácil
Alguns companheiros de movimentos de trabalhadores rurais
entendem que o Judiciário, muitas vezes, é um adversário ou,
pelo menos, não está sensibilizado para as questões sociais.
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Gostaria de dar um depoimento para V0CS: ao longo de minha
vida, corno professor de Direito e advogado, nunca encontrei
um Poder como o Judiciário. Gostaria que esse Poder
regulasse a vida e os interesses de minhas filhas. Ele é
muito menos corrupto do aue qualquer outro; muito mais
competente pelos seus membros do Que Qualquer Outro. A
investidura no Judiciário é permanente e faz com que o
cidadão se comporte melhor frente às questões. E o
Judiciário, ao longo cia história nacional, nunca esteve
distanciado ou divorciado cas causas nacionais.
Então, é natural que o STF ou que qualquer Juiz tenha uma

vestimenta conservadora. Por quê? Porque ele aplica a lei
existente, O Juiz aplica o texto legal em vigor. Alguém diz:
eu gostaria que fosse. Outro direito. O juiz não pode
aplicar o direito que você gostaria que fosse, ele tem de
aplicar o direito que • vige. Isso pode aparentar
conservadorismo. mas não é. E a vinculação legal que tem que
ter o ato jurisdicional. Não pode o Juiz sair a prestar
jurisdição ao seu bel-prazer e como melhor lhe aprouver.
Isso não é questão de ser ou não conservador.
Gostaria que os movimentos - MST. FETAEMG - tenham essa
noção exata: quando vocês tiverem sucesso, todos nós teremos
também. E, certamente, com a ajuda do Judiciário, quanto
mais cedo melhor. Essa é a questão.
Parece-me que essa emenda constitucional deveria ser

esquecida. Esse projeto deveria ser esquecido. Estão dizendo
que ele ficará no "freezer' do Senado. Pois que fique no
"freezer do Senado. Não precisamos desse texto como ele
está. Precisamos, sim, de um grande estudo dessa questão,
feito por especialistas, com a colaboração do Judiciário.
para termos uma alteração na Lei Complementar ng 76. Isto
sim. Esse projeto que está ai - não digo que seja
imprestável - está muito aquém dos meus sonhos e aspirações
e, certamente, da necessidade aos trabalhadores.
O Sr, Coordenador - Esta Coordenadoria, tendo em vista o
adiantado da hora, gostaria de solicitar aos senhores
debatedores que sejam sucintos e objetivos nas -esoostas,
porque ainda temos muitas perguntas.
Pergunta feita pelo Sr. Elcio Cruz de Almeida para o Dr.
Milton: em falas acerca do tema cesta noite, deixou
transparecer que, pelas peculiaricades próprias do agrário,
o Código Civil vigente não satisfaz aos interesses cessa
atividade. Se o Estatuto da Terra trata dessa matéria bem
melhor q ue o Código Civil, não seria o momento de
aperfeiçoá-lo, bem como criar uma Justiça Agrária,
especializada no trato com o agro?
O Sr. Milton Heinen - Queria me permitir, antes de
responder especificamente a isso, fazer alguns complementos
á exposição que o Dr. Ivan fez em sua fala anterior e agora
nas afirmações que fez.
o primeiro complemento ê relacionado ao direito de
resistência. Acho q ue temos de ter claro o seguinte: na
medida em Que o poder público é responsável pela garantia
das condições mínimas cie sobrevivência, de moradia, de

ki
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trabalho, em suma, de vida, e não assume esse papel, nessa
exata medida, ele legitima que o próprio trabalhador faça
isso por sua conta.
Então, acho que essa é a base do Direito que deve ser
garantida para que o trabalhador ocupe a terra, para nela
sobreviver. O fundamento desse direito foi reivindicado
nessa proposta levantada pelo Dr. Ivan. Com  esse fundamento,
na medida em que o poder público não assume o seu papel,
legitima para que o próprio trabalhador o faça. Junto com
isso, é preciso que seja repensado o direito de ampla
defesa, que é tão amplamente garantido para o proprietário
quando ele é expropriado, só que não é garantido ao
trabalhador nos litigios possessórios, por exemplo. Tanto é
que a tradição tem sido a de se conceder uma liminar de
despejo no simples fato de ocorrência da ocupação da terra.
Nessa liminar consta fulano de tal, ou um grupo de tantos
trabalhadores sem terra, e não se nomina mais ninguém, ou
nomina-se uma pessoa jurídica, simplesmente para denominar
trabalhadores. O juiz concede uma liminar contra ninguém e
des peja centenas de trabalhadores da terra. E essa liminar
tem sabor, para o proprietário, de sentença de mérito.
Nessas condições, onde fica a garantia de ampla defesa para
o trabalhador?
Entendo, talvez como complemento a essa iniciativa, que o
INCRA tem, a partir de proposta aqui de Minas, buscado
impedir que o proprietário divida o imóvel após a realização
da vistoria prévia. E, na medida em que haja uma ação
possessória de reintegração, o INCRA também possa intervir
na possessória como terceiro interessado no resultado
daquela ação. E quem sabe buscar o deslocamento da
competência já nessa fase administrativa, porque, como
sabemos, a Justiça Federal, nesse aspecto, tem sido mais
condescendente e tem permitido que os trabalhadores fiquem
dentro da terra. Pelo menos, essa é a experiência que temos
tido em Goiás.
Talvez isso pudesse ajudar também não só para que se possa
encaminhar o processo de desapropriação, que a coisa não
seja camuflada ou inviablizada no decorrer do trabalho
feito pelo órgão executor da reforma agrária, mas que os
trabalhadores, nesse processo, também, já possam ser
beneficiados, ou possam, pelo menos, permanecer na terra e
nela produzir.
Outra questão que queria levantar aqui é relacionada ao
problema da solução em situações praticamente irreversiveis.
Temos um caso em Goiás, por exemplo, onde os trabalhadores
moram e trabalham há dez anos na área. Há seis anos, o INCRA
consolidou o projeto de reforma agrária, e o decreto de
desapropriação foi anulado no Supremo. A Justiça Federal
julgou o processo extinto da ação desapropriatória sem
apreciar o mérito, pela simples razão de não haver decreto.
Como é que se resolve o problema? Caberia ao juiz fazer a
chamada desapropriação indireta, rio caso, solucionando o
problema com perdas e Canos, uma vez que lá existem mais de
100 famílias, com toda uma infra-estrutura do poder público
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dentro da área, e o Judiciário pretende que a terra volte ao
seu antigo dono. Das benfeitorias avaliadas, existe uma
discussão duvidosa sobre se a terra era produtiva ou não. Na
avaliação, inclusive, constaram benfeitorias feitas pelos
próprios posseiros na ocasião.
Acho que é preciso se repensar o que hoje é dito: O
Judiciário não pode mais fazer isso, porque, uma vez
caracterizado o imóvel como produtivo, diz a Constituição
que não pode ser desapropriado. Portanto, é preciso que seja
feita a reversão ao proprietário que foi expropriado. Não
entendo assim e a prática do Judiciário tem sido nesse
sentido. Então, é preciso pensar como fazer essa alteração,
para que se garanta a permanência dos trabalhadores na área.
Com relação, especificamente, ao que foi perguntado de
forma rápida, é de se dizer o seguinte: o Código Civil
regulamentou os aspectos gerais da sociedade, ou seja. o
problema da propriedade, da posse de bens móveis e imóveis
urbanos, dos bens de uso particular e não pensou na
realidade especifica, ou seja, não regulamentou situações.
conflitos interindividuais. No entanto, isso não é aplicável
á realidade de hoje. Aliás, já não era aplicável, porque
ternos uma legislação especifica regulamentando a realidade
agrária, ou seja, o Estatuto da Terra, não só no que se
refere à posse, à propriedade, mas, também, com relação aos
contratos agrários. Existe, hoje, uma concepção muito
presente de que isso ainda é regulamentado pelo Código
Civil. No que diz respeito às questões agrárias, o Código
Civil é inaplicável. Em grande parte, ele deixou de ser
aplicado no decorrer dos anos, tanto é que não conseguimos
avançar em termos de reforma agrária.
A justiça agrária foi reclamada por nós na Constituinte.

mas não conseguimos avançar nisso. O art. 126. simplesmente,
diz que os tribunais criarão varas especializadas oe
entrância especial para julgamento das Questões agrárias.
Pelo que soube, isso já foi feito em Minas Gerais. Em Goiás
nem isso temos. Portanto, as questões agrárias continuam
sendo julgadas pelos juizes com visões civilistas, atrelados
ao Código Civil de 1916. Existem juizes dizendo que o
proprietário que tem suas fazendas invadidas por 200
famílias pode usar metralhadoras e matar todo mundo que _o
Código Civil garante isso. Esse é o retrato de uma visão
ultrapassada que permite a continuidade de chacinas como
essas que p-eseiciamos ultimamente. Portanto, é necessário
rever essa posição co Judiciário.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Aluizio Fantini,

Presidente da RURÂLrViINAS.
O Sr. Aluizio Fantini - Sr. Presidente, gostaria de
cumprimentar os ilustres painelistas pela forma como
apresentaram os temas. Aproveitando esta oportunidade, quero
fazer uma reflexão e uma pergunta. Creio que a proposta de
reforma da Constituição apresenta alguns ângulos que
precisam ser analisados com mais cuidado e menos emoção. Um
deles, já comentado pelo Dr. Claret, é que estão grassando
no Estado, de forma deso rdenada e absurda, os processos de
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usucapião em áreas que não têm como ser resolvidas do ponto
de vista da aplicação da lei. Formou-se um vácuo na lei de
terras, limitando-se a titulação a 250ha.
A outra questão importante, do ponto de vista da
RURALMINAS, diz respeito à oportunidade que se teria de
reduzir o processo burocrático. Imaginemos senhores que a
RURALMINAS tem de submeter previamente à Assembléia o seu
processo técnico-administrativo. Portanto, a RURALMINAS deve
provar, antecipadamente, que está cumprindo a lei. Assim
sendo, o Executivo, que pode ser fiscalizado pela Assembléia
e pelo Tribunal de Contas, sob quaisquer formas, deve
prestar contas, antecipadamente, a respeito da forma como
cumpre a lei. A RURALMINAS é consequente, é responsável, tem
experiências, tem conhecimentos. A própria Assembléia já
reconheceu a idoneidade da RURALMINAS quando, ao examinar
quase 30 anos de processamento de terras devolutas, na via
da legitimação, não encontrou nenhum deslize, em momento
algum. A RURALMINAS foi rigorosa, foi ética, foi responsável
na aplicação da lei. Então, um dos méritos da proposta de
emenda à Constituição, desse ângulo, é o de reduzir a
burocracia. Evidentemente, se for o pensamento do legislador
manter a burocracia ou alongar a expectativa do produtor,
não teremos outro caminho senão o de continuarmos cumprindo
a lei, além de pedir a Deus que tenhamos, algum dia,
condições de dar ao processo de legitimação a velocidade que
ele merece. Outra questão que peço que o Dr. Claret coloque
é a dos resultados desse processo. O Dr. Claret, com muito
brilhantismo e com muita competência, discorreu sobre as
leis aplicáveis à legitimação, mas, na hora de "furar o
gol". o ilustre Presidente apitou e ele, disciplinadamente,
apenas fez a leitura do preâmbulo do seu livro. Nós, então,
ficamos sem saber exatamente o que o Estado fez. Quais são
os resultados? Qual foi o público atendido? A experiência
que temos na legitimação das terras devolutas nos traz a
responsabilidade, inclusive, de dizer aos senhores que o ato
de titular gera uma satisfação pessoal indescritivel. Como é
o acesso dos produtores sem terra á propriedade? Como é o
exercício da cidadania? O que foi feito pelo Estado desde o
tempo de Afonso Pena? O que a RURALMINAS fez" Qual é o
perfil desse proautor titular? Como estanhos procedendo? Como
a lei está senao operacionalizada? Por gentileza, Sr.
Presidente, dê ao Dr. Claret a oportunidade de "furar esse
gol'. Muito obrigado.
O Sr. Coordenador - Aproveitaremos para completar as
perguntas para o Dr. Claret. Pergunta do Sr. Ênio
Bohnenberger. do MST: Se existem todas essas leis que o
senhor citou, isso dá todos os poderes legais para o Estado
discriminar e tomar posse das terras públicas. Por que o
Estado ainda não o fez?
Pergunta do Sr. Sebastião Neves Rocha, da CONTAG: Por que o
Estado de Minas Gerais não faz ações discriminatórias?
Pergunta do Sr. José Messias, do MRP de Campo Florido: Qual

é a forma mais rápida e eficaz de se localizarem as terras



devolutas no Estado de Minas Gerais, se houver vontade
política, e como os movimentos podem Contribuir para tal?
O Sr. Antônio Maria Claret Mala - Vamos por etapas.
Realmente, não houve tempo para darmos alguns dados
estatísticos. Podemos dizer que desde 1892. quando o Estado
de Minas Gerais passou a legislar e a legitimar, até 1995,
na área rural, ele expediu 79.464 títulos, para uma área de
8 milhões. 249ha, 487a e 47ca, o que dá uma média, por
titulo, de 103ha e 81a. Desses 79.464. a RURALMINAS, no
período de 21/11/66 até 1995. expediu 71.572 títulos, com
uma área de 4 milhões. 853 mil, 216ha e 94a, o que dá uma
média, por gleba, de 67ha e 81a. Os títulos expedidos pelo
Estado de Minas Gerais, no período de 1892 a 1996,
significam 7.892 titulos, para uma área de 3 milhões. 396
mil, 270ha e 53a. A área média nesse periodo foi de 430ha. E
Dom notar, pelos dados, que, dos 79.464. a RURALMINAS fez
71.000. O que dá 90 a 95 1/ de todo o trabalho realizado. NO
primeiro semestre de 1996, foram expedidos 227 títulos na
área rural, correspondendo a 3 mil, 574ha, 31a e 78ca, o que
dá uma média de lSna e 74a. Foram encaminhados a esta Casa,
no primeiro semestre, para análise e aprovação, em
cumprimento do art. 62 da Constituição. 614 processos
rurais. Estamos, hoje, com uma outra mensagem preparada para
encaminhar em torno de 400 processos na área rural. Na mesma
condição, temos também aqui o extrato desses títulos
expedidos de 1892 a 1994. Para se ter uma idéia, de Olha a
49,9999ha, foram expedidos 45.979 títulos, o que pe r faz um
total de 58,5% dos títulos expedidos em todos os tempos pelo
Estado. De 5Oha a 99ha, temos 14.708 títulos, com um
percentual de 18,8%. De lOOha a 250ha, 11.511 títulos, com
14,7%. De 250ha a SOOha. 3.917 títulos. com 5%. De SOOha a
750ha, 964 títulos, em 102 anos de trabalho, perfazendo
1,2%. De 750ha a 999ha, 431 títulos, com 0,6%. De 1.000ha a
1.499ha, 412 títulos, com 0,5%. E. acima de l.SOOha - até
certa é poca, eram 3.000 ha, que era o permissivo
constitucional -. 319 titulOS, perfazendo um total de 0.4%.
E importante dizer cue o primeiro titulo de terra no Estado
foi expedido em 6/9/1892. no Município de Ponte Nova, com
uma área de 243ha e 44a. e foi assinado pelo Presidente do
Estado. Afonso Augusto Moreira Pena, correspondendo ao art.
11 cia Lei ng 601, a que me referia. E o art. 51 do Decreto
nQ 3.818 dizia que quem não tirasse o titulo não teria
condições de fazer a regularização.
Isso foi na área rural. Na área urbana é diferente, porque

ela veio de 1979 para cá. Antes, pela Lei flQ 550. em seus
arts. 50 e seguintes, era feita uma concessão gratuita às
municipalidades, cue recebiam as terras e depois as
distribuíam de acordo com o que melhor lhes aprouvesse. nos
termos da legislação municipal. Em 1978, foi promulgada
nesta Casa a Lei no 7.373, que é a lei básica da legitimação
urbana.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Vou tomar a liberdade
de fazer uma pergunta ao Dr. Claret, se o Presidente me
permitir, para fcarrnos mais bem esclarecidos. A atuação da
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RURALMINAS, nos últimos 30 anos, não tem reparos. A
RURALMINAS, indiscutivelmente, teve, na maior parte do seu
período histórico, muito boa administração. Não se discute
isso. A questão é que os tempos mudaram. A minha indagação é
a seguinte: A RURALMINAS vem se projetando ao longo de sua
história como uma fundação capaz de expedir uma quantidade
significativa de títulos de propriedade. Hoje, os tempos
mudaram, e precisamos de terras para a reforma agrária.
Antes, o Exército prendia as pessoas que falavam em reforma
agrária. Hoje, o Exército também mudou e dá terras para a
reforma agrária. Não é mais adequado, no momento em que
estamos vivendo, a RURALMINAS ter a sua atuação voltada para
a discriminação, e não, para a legitimação ? E a minha
primeira pergunta.
Foi com ações que aprendi a viver. Quando se diz que não na

orçamento para se fazer ação discriminatória, fica parecendo
que ação discriminatória é o Hospital de Venda Nova. Qual é
o custo de uma ação discriminatória? E tão alto que Minas
não pode suportar 500, para começar, e 2.000 no ano que vem?
Por que é tão caro assim? A minha questão é no sentido de se
aproveitar essa larga experiência da RURALMINÂS. Se a
RURALMINAS se direcionasse agora, nestes novos tempos, não
para a legitimação, mas para a discriminação, teríamos, em
Minas Gerais, uma proposta de reforma agrária, a meu ver,
muito mais consistente. Isso depende, fundamentalmente, da
RURALMINAS, que tem um corpo de técnicos com larga
experiência, para realizar uma tarefa dessas. Essa é a
primeira questão.
A segunda questão é, para mim, da maior seriedade.
Inclusive, acho que o Presidente deveria levar o assunto ao
conhecimento da Casa, pois não pode ficar restrito ao camoo
aa RURALMINAS, porque diz respeito a patrimônio do Estado.
Essa denúncia que você fez de que o Estado está perdendo
diuturnamente pedaços de terras em decorrência de ações de
usucapião, que são inadequadas, é da maior gravidade. A
seguir esses passos, vamos perder o patrimônio público
devoluto do Estado.
Agora, a solução não é a Proposta de Emenda á Constituição

flQ 18. não. Se- for, vamos aumentar para 25.000ha, para
resolvermos de vez essa questão. A solução é o Estado
comparecer, para se defender nessas ações de usucapião. E se
não pode fazer a defesa por meio da RURALMINAS, que
naturalmente não tem corpo técnico para atender a 1.500
ações, há o Ministério Público Estadual, que tem assento em
todas as comarcas onde existe um juiz. Então, em todas as
comarcas onde existe qualquer uma das 1.500 ações de
usucapião, tem o Ministério Público, que é assalariado Co
Estado, que pode muito bem, por meio de um entendimento, que
é do seu dever, resguardar o patrimônio público.
Por que o Ministério Público Estadual, que está em

Baependi, em Malacacheta ou em qualquer Outro lugar, que tem
promotor, não intervém em todas essas ações de usucapião,
para resguardar ou verificar se existe interesse público?
Parece-me que é esta a solução.
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Então, gostaria de colocar duas questões: a primeira, se
tivéssemos essa competência histórica de 71 mil títulos, se
• tivéssemos voltada para a arrecadação de terras devolutas,
• reforma agrária em Minas Gerais se viabilizaria com muito
mais faci'idade, a meu ver. Essa é a minha primeira
indagação.
Quanto a essa questão ce dinheiro, é muito mais barato
fazer uma legitimação do que uma desapropriação. Uma
desapropriação de 5.000ha custa, no mínimo, 50 vezes mais do
que uma discriminação de 50.000ha. Não tenham dúvidas sobre
isso, não.
A pergunta é a seguinte: por que não poderíamos, neste
seminário, que é aberto, que é plural, assentarmos em uma
proposta de começarmos a discutir essa Questão de a
RURALMINÂS volver-se para uma atividade, no meu modo de
entender, muito mais honrosa no momento - apesar de nunca
ser desonrosa a sua atuação -, mas muito mais de acordo com
o momento histórico que estamos vivendo, buscarmos a
discriminação.
Em segundo lugar, vamos tentar ver se é possível o
Governador cio Estado, através das lideranças do setor, do
Dr. Aluisio Fantini. do Or. Alisson Paulineili, fazer com

que o Ministério Público possa intervir nessa Questão de
ações de usucapião.
Vou tentar responder por etapas. Quanto á RURALMINAS fazer

o trabalho de discriminatória, realmente, é um trabalho que
temos que fazer para elaborar um cadastro. Há a necessidade
de se ter conhecimento, de separar o domínio público do
Qarticular, para se saber o cue ê terra devoluta. E lógico,
temos que fazer.
Agora, o que existe é Que ela vem sendo proposta naquilo

que pode fazer, que consegue fazer. Só que não tem como
você, ao propor as ações discriminatórias, temos encontrado
áreas - o que é normal - ocu padas. Ai. teremos que ter um
outro trabalho: arrecadar essas terras para o Estado, mas a
1egisação dá preferência às terras oe até 250ha. E. a
partir dai, vai sobrar um resto, desde que haja vontade
política de se fazer isso. E preciso termos vontade
politica, determinação, condições para fazer.
Vamos pegar o Município de Grão-Mogol. vamos lá fazer uma
discriminatória de 100.000ha. Tem lá 50 ou 200 lá dentro, e
cada um fica com 250ha, e o resto vamos incorporar á reforma
agrária. Agora, se falta vontade politica, ai, é outra

o questão. Por isso que o seminário é plural. Acho que estamos
chegando em pontos nevrálgicos da questão. Se o Estado tem a
vontace política de fazer a reforma agrária, se o Governo do
Estado de Minas Gerais tem - e eu acredito que tem - então é
preciso que o Governo tenha a consciência de que ele não vai
ter a credibilidade - vamos colocar a coisa certa - em Minas
Gerais, você não vai fazer o Brasilino acreditar que o
Governo do Estado está corretamente querendo fazer a reforma
agrária, se não tiver a conversa de terras devolutas. Porque
isso é Questão de autoridade, você não pode esquecer as Suas
calças e sair caminhando e achar que está tudo bem. Essa é
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que é a verdade. Supõe-se que existam 10.000.000ha de terras
devolutas em Minas. Isso é mais do que meio caminho andado,
se realmente existir. Mas como vamos saber se existem ou
não? E através da discriminação. Vamos manter a legitimação
dentro da discriminatória todos os ocupantes legítimos,
dentro das leis estaduais - 250ha. E o que sobrar?
Brasil ino.
o Sr. Antônio Maria Claret Mala - Tem outro problema. Ivan.

Teoricamente é tranqüilo. 250. Mas quero saber o seguinte:
Se você tem 500ha de terras, de um lado é 250, o resto vai
ser arrecadado. Essas áreas, se tiverem benfeitorias, como
vai ser feito? Quem vai indenizar? E preciso pensar nisso.
também.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Esse problema tem de
ser enfrentado. Temos um problema com a Fazenda Porto Feliz,
lá no Triângulo Mineiro. O Estado a está doando para o
INCRA. Terra roxa, no Triângulo do Estado de Minas Gerais. A
Assembléia aprovou uma lei de doação para o INCRA, para
resolvermos o problema de assentar famílias de trabalhadores
rurais lá. Há um ocupante lá que tem benfeitorias. Ele vai
discutir se tem direito ou não a ser indenizado. Isso é
outra questão. O que não é correto é o Estado de Minas
Gerais manter uma fazenda no Triângulo, chamada Porto Feliz,
e um cidadão, que não é proprietário, usufruir dela a vida
inteira.
Então, o Governador Eduardo Azeredo que fez? Ele determinou
que a terra fosse doada ao INCRA. E o INCRA vai tomar as
providências para, em recebendo em doação do Governo de
Minas, destiná-la ao trabalhador rural. Se num determinado
lugar. Malacacheta, tem alguém que tenha 500ha e só pode ser
legitimado 250, discute com ele, que fica com 250 junto às
suas benfeitorias - é uma questão de negociação - você pode
pôr os 250 para cá ou para ali, bode pôr junto das
benfeitorias, entrega para ele os 250 e vamos tocar a vida
com o restante. Naturalmente que há uma questão Qolitica.
Isso é muito sério, há uma resistência política. Isso tem de
ser vencido. Senão, temos aqui seminário da reforma agrária
em Minas, e, para fazer o negócio aqui é preciso isso. Se
não tiver vontade para isso, vamos ter uma reforma agrária
capenga. Dinheiro, é muito mais barato fazer
discriminação.
- Um participante fala fora do microfone.
Você já fez alguma ação desapropriatória para falar que não
é? vocêjá viu o que é uma indenização de cobertura
flor i st i ca?
- Um participante fala fora do microfone.
o custo da discriminatõria, deixe-nos te explicar, você só
sabe depois. E igual mulher que vai dar â luz. Você só sabe
depois. Você não sabe antes de começar quanto você vai pagar
de benfeitoria. E só depois. Tem algumas ações jurídicas que
você não pode avaliar o custo delas. Você vai fazer uma
discriminatória de 100.000ha em Malacacheta, você quer o
custo dela hoje, só se você fizer uma outra ação preliminar
de discriminação. Você tem de enfrentar o problema e, no
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decorrer dele, viabilizar soluções, porque para fazer pré-
orçamento, você não sabe quem está lá dentro, quem tem
direito à indenização e quem não tem, quem tem direito a ser
legitimado e quem não tem.
Então, essa é uma atividade que não é, preliminarmente.
orçada. Nem a lei exige que haja um pré-orçamento, nem
autoridade administrativa está autorizada a fazê-lo. Tal
como o Estado que, quando faz uma desapropriação. não faz o
orçamento. Quanto vai custar essa desapropriação? Qual a
sentença que o juiz vai dar daqui a dois anos? E um risco
que a administração pública tem de correr em suas atividades
essenciais. Então, essa idéia de achar que se tem de fazer
orçamento, se tem de ter o dinheiro em caixa para fazer
parece-me, dada a vênia, um equivoco. Acho grave essa
questão, porque a RIJRALMINAS, ao que me parece, tem a
felicidade de ser muito bem dirigida há anos, e temos a
felicidade de. se pudermos, somarmos ao programa de reforma
agrária estadual uma reforma política do corpo técnico da
RURALMINAS. como conseguimos incorporar o corpo técnico da
EMÂTER, õa Fundação João Pinheiro q ue está tra0aihando nesta
área, da Secretaria de Planejamento, enfim, as excelências
do Estado.
A reforma agrária em Minas pode tomar um Colorido de
eficiência brutal. Amanhã, a CNA vai fazer uma pesquisa e
dizer que temos em Fruta Dantas o que não foi pesquisado, um
assentamento que tira 7.000 litros de leite por dia. E só
uma questão de somarmos as coisas. Amanhã, a EMATER vai
cuidar disso com muito mais eficiência do que quem no País?
Então, vamos somar esforços.
A RURALMINAS. parece-me - e esse é um dos temas que temos

de discuti r aqui -. tem Que começar a costurar a vontade
p01 t ca.
O Sr. Antônio Maria Claret Maia - Quanto ao negócio do
Ministério Público, quem 'az a defesa do Estado ê a
Procuradoria-Ge ral do Estado. Poderíamos, junto ã
Procuradoria-Geral do Estado e à RURALMINAS, fazer um
trabalho a fim de deter essa avalanche de coisas, para que
possa o Estado ter seu patrimônio preservado.
Quanto ao problema da discriminatôria, já foi discutido que
se trata de um problema de recursos. Na de Rio Pardo de
Minas ( estamos praticamente no final), foi feita uma
avaliação em torno de R$12.00 a R$15,00 o hectare
dl scr minado.
O Sr. Coordenador - Temos aqui uma pergunta do Sr. João
Vitor. da RURALMINAS: 'Grande parte das terras co Estado ce
Minas Gerais são devolutas. Isso não é sinônimo de terras
disponíveis ou desocupadas. São terras com posses antigas na
maioria. Á discriminatória ê ideal, mas complexa, morosa e
sobretudo extremamente onerosa, em torno de R$10,00 por
hectare. Como poderia mobilizar-se o Estado para a superação
desses entraves administrativos e financeiros?" Com a
palavra, o Dr. José Edgard Pena Amorim Pereira.
O Sr. José Edgard Pena Amorim Pereira - Em primeiro lugar,
quero cumprimentar o meu amigo ,joão Vitor. Na verdade, a
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resposta a essa pergunta foi feita pelo Dr. Ivan, e
aproveito a oportunidade para circundar as colocações dele.
Acho que chegamos ao ponto principal do debate. Estamos
acordados que só haverá reforma agrária em Minas Gerais se o
Governo Federal conseguir superar todos os obstáculos, ser
excelente, efetivo e eficaz em todas as desapropriações e
destinar aos trabalhadores rurais as terras expropriadas
necessárias, o que já se revelou muito difícil, ou o Estado
assumir junto a responsabilidade de destinar parte de suas
terras devolutas à reforma agrária. Isso depende de vontade
política, como foi dito e reiterado aqui. Essa falta de
vontade política não deve, a meu ver, ser debitada à
RURALMINAS. A RURALMINAS é um órgão do Estado, uma entidade
que tem por incumbência executar a política fundiária
definida pelo Estado, com a participação da Assembléia
Legislativa, a quem compete a provar as leis, não apenas as
que regulamentam a destinação ce terras devolutas, mas
também os programas de desenvolvimento, entre os quais está
incluído o programa de reforma agrária e de política
fundiária.
Faço questão de dizer isso porque, felizmente, tive a
oportunidade de trabalhar durante quase quatro anos na
RURALMINAS e conheço seu corpo técnico, suas direções e sei
que, se o Estado, pelos Poderes Executivo e Legislativo,
definir como política fundiária da destinação ce terras
públicas o cumprimento da Lei ng 11.020. e destiná-las,
preferencialmente, ao assentamento de trabalhadores rurais,
tenho a certeza absoluta de que o corpo técnico da
RURALMINAS. competente e experiente como é, cumprirá a
determinação dos Poderes Executivo e Legislativo. Não tenho
nenhuma dúvida disso. E preciso que seja reconhecida essa
competência e resgatada essa experiência. Agora, de fato,
essa experiência, a meu ver, deve ser colocada a serviço da
formulação de uma proposta para que o Governo ao Estado
defina a sua política funoiária. A meu ver, os conhecimentos
técnicos de pessoas como o Dr. Claret podem e devem, e
concordo com o Prof. Ivan. ser levados urgentemente ao
conhecimento da Procuradoria-Geral do Estado e da
Procuradoria-Geal de Justiça, para que os elementos
técnico-cientificos de que dispõe a RURALMINAS cheguem,
imediatamente, às Promotorias de Justiça, onde os
Procuradores do Estado não puderem ir, para que eles, na
defesa do interesse público, invoquem as teses favoráveis à
defesa das terras públicas. E mais: parece-me que uma aas
medidas eficazes para frear, se não impedir as sentenças
desfavoráveis ao Estado nas ações de usucapião. seria, na
defesa, o ajuizarnento imediato da discriminatória na área.
pelo menos, que se pretende usucapir. Isso, pela legislação
federal, obsta, suspende, imediatamente, a tramitação da
ação de usucapião e permite que se ganhe tempo para que, se
for o caso, se façam os levantamentos topográficos, etc, ou
se viabilizem os recursos para que esses levantamentos sejam
feitos. Não tenho dúvida de que, embora muito mais barata
que a desapropriação. a ação discriminatória também enfrenta



uma burocracia que começa na pesquisa cartorial, passando
pelo sistema de levantamento fotográfico ou
aerofotogramét ri co.
Entretanto, a meu ver, não podemos pensar em

discriminatória apenas como se pensou no Projeto Nordeste, O
Projeto Nordeste, a meu ver, se correto na sua concepção,
não foi à frente, restringindo-se, em Minas Gerais, ao
Municicio de Rio Pardo de Minas, além ce outros
levartarrientos, porque ele pretendeu dar um alcance, uma
abrangência em seu resultado que não era compatível com a
própria capacidade dos órgãos incumbidos e dos recursos
disponíveis. Penso eu que, da forma como a Lei ng 11.020
determina, se as ações discriminatórias forem propostas
regionalmente, considerando-se áreas especificas, se estamos
falando em 10.000.000ha potencialmente existentes para deles
arrecadar parte excedente aos 250 por proprietário, isso não
seria uma reforma agrária, seria uma revolução, e daria para
trazer todos os brasileiros para Minas Gerais. Não
precisamos discriminar as terras de todo o Estado para
atende- ás demandas dos trabalhadores rurais. Podemos
selecionar áreas, regiões, propriedades em que haja terras
presumivelmente devolutas, e que a Ciscriminatõria vai
revelar, ou não, se são realmente devolutas. Por isso, a meu
ver, de acordo com a linha do pensamento do Prof. Ivan, com
a perspectiva buscada neste Seminário, a RURALMINAS, com o
seu corpo técnico e a sua direção, competentes e experientes
que são, contribuirá muito mais se se juntar aos movimentos
que buscam, efetivamente, implantar a reforma agrária em
Minas e fazer uso desse trabalho, dessa experiência, para.
defendendo o interesse público, viabilizar, com maior
rapidez, a implantação de planos de assentamento de
trabalhadores rurais em terras devolutas co Estado.
O Sr. Coordenador - Faremos a última pe rgunta, tendo em
vista o adiantado da hora. As perguntas não respondidas
serão encaminhadas aos debatedores, para que a elas
respondam posteriormente.
Pergunta do Sr. Gilberto Araújo, do Instituto Humberto
Mauro, para o Procurador do INCRA, Dr. Ivan: "Entre a
legalidade e a legitimidade existe a prisão, o espancamento
e, muitas vezes, a política, pura e simples, do extermínio.
Existem leis. muitas leis, e muito blablablá fundiário.
Existe, no Pais, uma Curado r-ia de Defesa da Reforma Agrária,
a exemplo do Cu'-aaor do Meio Ambiente?"
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - A pergunta é se

existe uma Curacor'ia'?
O Sr. Coordenador - Sim, se existe uma Curadoria de Defesa

da Reforma Agrária, a exemplo co Curador do Meio Ambiente.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Não sei. Se existe,

não conheço.
ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente (Deputado Antônio Júlio) - A Presidência
ag r adece -a presença de todos, e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária delibera'- iva ce amanhã. aia 4. às 14 horas, com
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a ordem do dia já anunciada, e para a especial e a
extraordinária, também de amanhã, ás 8 e às 20 horas,
respectivamente, nos termos dos editais de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 352 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 4
DE SETEMBRO DE 1996, DESTINADA AO PROSSEGUIMENTO DO
SEMINÁRIO LEGISLATIVO REFORMA AGRÁRIA EM MINAS GERAIS,

COM OS PAINÉIS 4 E 5
Presidência dos Deutaos Agostinho Patrús e

Wanderiey Ávila
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da
Mesa - Destinação da reunião - Palavras do Sr. João Pedro
Stedile, das Sras. Maria Antônia Costa Nogueira e Rosanne
Galuppo Fernandes Félix e do Sr. Aluizio Fantini Valério -
Esclarecimentos sobre os debates - Debates - Suspensão e
reabertura da reunião - Composição da Mesa - Palavras dos
Srs. Arlindo Porto, Alysson Paulinelii, Jean Marc van
Derweid. Eduardo Magalhães Ribeiro, Juraci Moreira Souto e
Giiman Viana Rod-igues - Esclarecimentos sobre os achates -
Debates - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro

Vieira - Maria José Haueisen - Antônio Júlio - Ailton Vilela
- Ajalmar Silva - Álvaro Antônio - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Çlêuber Carneiro - Dilzon Meio - Dimas Rodrigues - Durvai
Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarouinio - Irani Barbosa - Jalro Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Luiz António Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Piau - Romeu Queiroz - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa Sebastião Helvécio -- Simão
Pedro Toledo - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 8h10min, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental Declaro aberta a reunião. Sob a proteção ae Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2g-Secretâio. para proceder á leitura
da ata ca reunião anterior.

Ata
- O Deputado Geraldo Rezende, 2Q-Secretário 'ad hoc",

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa os expositores do Painel 4 - Assentamentos: Modelos e
Resultados: Srs. João Pedro Stedile. do Movimento dos
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Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST -, Coordenação
Nacional; Maria Antônia Costa Nogueira. Diretora de Política
Agrária da FETAEMG; Rosanne Galuppo Fernandes FéliX,
Orientadora de Projeto e Assentamento do INCRA-MG. e Aluizio
Fantini Valério, Presidente da RURALMINAS; e o Deputado
Paulo Piau, coordenador dos debates.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao
prosseguilTiento do Seminário Legislativo Reforma Agrária em
Minas Gerais, com o Painel 4 - Assentamentos: Modelos e
Resultados.

Palavras do Sr. João Pedro Stecile
Bom-dia, companheiras e companheiros. Parece até que esta
não é uma reunião de agricultores. Agricultores se
cumprimentam. Na cidade é que todo mundo é meio assim, tem
vergonha até de se cumprimentar no elevador.
Em primeiro lugar, quero agradecer essa honrosa iniciativa

da Assembléia em realizar esse debate. E nós, do Movimento,
sentimo-nos muito gratificados em poder participar e, na
medida do possível. expor as nossas idéias sobre esses
vários temas que compõem a problemática da nossa agricultura
e do meio rural no Brasil.
Sobre o tema, evidentemente, que é oasante amplo, teríamos
vários aspectos a desenvolver, mas, infelizmente, em função
do tempo e em respeito aos demais participantes do painel,
vou-me ater a alguns elementos que consideramos os mais
importantes a serem debatidos em relação aos assentamentos.
Eu gostaria de comentar três aspectos gerais: primeiro, o

que entendemos como assentamento segundo, quais são os
resultados dos assentamentos até agora; e terceiro, qual é
nossa proposta para os assentamentos e para a reforma
agrária no Brasil
Evidentemente, vou fazer um comentário gera', em nivel
nacional, até porque os Outros participantes, pelo que
percebi, são especialistas na situação de Minas Gerais e
porque não conheço absolutamente nada da realidade mineira.
Sobre o primeiro ponto, acho que há necessidade de
construirmos um conceito sobre o que são os assentamentos.
hoje. Achamos que, na verdade, os assentamentos, como vêm
sendo feitos atualmente, seja pelo INCRA, seja pelos
Governos Estaduais, não correspondem, ainda, a um plano de
reforma agrária. E por quê? Em primeiro lugar, porque o
próprio Governo admite isso. A visão majoritária q ue existe
no Governo Federal, embora o Governo também esteja dividido
em relação à reforma agrária, é a de Que ele vê os processos
de reforma agrária ede assentamentos apenas como solução de
conflitos sociais. E por isso que o INCRA só age Quando há
ocupação ou quando há alguma situação de conflito, porque ai
o conflito vira um problema politico, e é muito mais barato
politicamente para o Governo resolver aquela demanda dos
trabalhadores do que deixar que o conflito se estenda.
Dessa forma, não podemos tratar esses tipos de soluções
pontuais de um ou outro conflito como se fossem um processo
de reforma agrária. Vi, pelo tenlário, Que VOCèS já abordaram
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esses aspectos da reforma agrária mais ampla, mas o sentido
verdadeiro da reforma agrária é o de que ela tem que
reestruturar a propriedade da terra, ela tem que acabar com
a concentração da propriedade da terra. Esse é o sentido
principal da reforma agrária! E os assentamentos, da maneira
como vêm sendo feitos, não resolvem o problema da
concentração da propriedade da terra, nem o problema de
atender á imensa maioria dos trabalhadores rurais pois,
apenas de sem-terras, são 4.800.000 famílias e, em 15 anos.
nossos Governos, de todas os matizes, conseguiram assentar
menos de 150.000. Ou seja, se fôssemos nesse ritmo, mesmo
apelidando esse processo de reforma agrária, levaríamos mais
de 100 anos para tentar resolver esse problema.
O segundo motivo para dizer que esses assentamentos não são
reforma agrária é que o Governo também não tem nenhuma
medida de política agricola que consiga dar sustentação a
esse processo de assentamento - e ai nos equiparamos a todos
os pequenos agricultores. Uma política agrícola séria, como
é praticaca em todos os países desenvolvidos, fundamenta-se
basicamente em três pilares: primeiro, garantir preço justo
aos agricultores, pois, do Contrário, ninguém planta;
segundo, garantir crédito, porque a atividade agrícola
depende de um ciclo, não é como na indústria, onde se
fabrica um sapato pela manhã e, de tarde, já se pode vendê-
lo, ou seja, nenhuma agricultura do mundo funciona sem
crédito, sem financiamento; e o terceiro pilar da política
agrícola é o seguro. A sociedade não pode deixar o
agricultor ã mercê das intempéries e da natureza.
Infelizmente, no Brasil, nenhum desses três instrumentos

vem sendo aplicado a favor da agricultura familiar e aos
pequenos agricultores. Assim, os assentados, ao se
transformarem em pequenos agricultores, passam a enfrentar
esses mesmos problemas, decorrentes de uma política agrícola
completamente contrária á possibilidade de desenvolvimento
cia produção nas pequenas propriedades. E quem pensa que o
Governo está preocupado, engana-se, porque o Governo tem,
inclusive, defendido que sua política agrícola é
modernizadora e que é o mercado que vai regular a
agricultura. A -atual Política econômica neol iberal é uma
política para acabar com a agricultura prasile,ra E isso o
que eles têm defendido publicamente. Em vista disso, penso
que o Governo atual é, pelo menos. honesto. Ele não mente.
Ele mata o agricultor e diz que foi ele. Pior seria se ele
fosse ao enterro chorar. Recentemente, alguns sindicalistas
foram a uma audiência com o Presidente Fernando Henrique
durante o Grito da Terra, e reclamaram que a política
agrícola estava aumentando o êxodo rural, pois apenas 20% da
população está no campo. O Presidente disse com a maior
cara-de-pau: Ora, não vejo problema nenhum no êxodo rural.
Aliás, o objetivo do meu Governo é que até o ano 2000
cheguemos a apenas 5% a 8% ca população no meio rural
porque é isso o Que acontece nos países modernos e
desenvolvidos. Ás nossas elites, a exemplo cio Presidente da
República, sempre foram iguais a macaco. Tudo o q ue vêem na



Europa e rios Estados Unidos querem copiar. Só que copiam
mal. A realidade brasileira não é igual à da Europa ou dos
Estados Unidos. Aqui temos que pensar a partir das
necessidades do nosso povo. E não simplesmente ficar
copiando o que ê bom nos Estados Unidos e na Europa.
O segundo aspecto que gostaria de comentar é o resultado
dos assentamentos. Recentemente, estabeleceu-se uma polêmica
na imprensa, porque a Confederação Nacional cos Patrões - a
CNA -. cujo Presidente esteve aqui nesses dias, encomendou
uma pesquisa a um instituto tentando provar que os
assentamentos não deram certo. Ora, o objetivo da pesquisa
já desacredita completamente o mérito dos seus resultados,
pois seria a mesma coisa que o PFL encomendar uma pesquisa
sobre o que pensam os militantes do PT. Obviamente, os
resultados serviriam para manipular sobre o que pensam os
petistas. Nós, do Movimento dos Sem Terra e da CONTAG,
dispensamos esse tipo de ajuda do sindicato dos patrões
sobre a situação dos trabalhadores rurais. Se há uma
categoria que não pode f alar da realidade do trabalhador
ru'al, eia é o sindicato dos patrões, porque eles são os
culpados por essa situação que está aqui. Então, não adianta
ficar encomendando pesquisa para provar o que não é
provável. Fizemos muitas criticas á pesquisa porque pensamos
que, metodologicamente, ela não seguiu certos critérios
cientificos e, por outro lado, os resultados da pesquisa da
CNA foram claramente manipulados. Por exemplo, apareceu na
pesquisa que 28% dos agricultores assentados tiraram crédito
no PROCERA. Isso é pouco. E o Presidente da CNA já foi à
imprensa dizer que 28% dos assentados estavam devendo ao
Banco do Brasil. Isso é uma mentira. O Banco do Brasil tem
dito, anunciado e provado Que a única linha de Crédito que
tem maior indice de pagamento no Banco é o PROCERA. Apenas
3% dos assentados não pagam o PROCERA. Já os grandes
fazendeiros com mais de mil hectares têm um grau de
inadimplência que chega até a 86%. De maneira que
dispensamos esse tipo de moralismo de cueca, pois querem
ensinar para os outros como fazer quando não cuidam do seu
próprio quintal.
Passeamos na realidade dos resultados dos assentamentos em
uma outra pesquisa que nos parece muito mais idônea do que a
da CNA. Ela está resumida nesta publicação aqui, uma
pesquisa realizada pela FAO, o principal organismo
internacional que cuida da agricultura. Ela foi encomendada
pelo Ministro Cabrera com o mesmo objetivo, ou seja. para
provar que os assentamentos eram favelas. No final da
pesquisa da FAC. o Ministro Cabrera teve que dobrar o
nariz, como dissemos no Sul. Foi preciso o Governo Collor
ser derrubado para a FAO conseguir publicar a pesquisa,
porque o Cabrera ficou tão envergonhado com os resultados
que proibiu a sua publicação. Felizmente, o povo brasileiro
os derrubou muito antes do que eles esperavam e pudemos,
então, ter acesso a esses dados. E quais são os dados
fundamentais da pesquisa da FAO? Em primeiro lugar, a renda
média nos assentamentos é de 3,7 salários minimos por
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família por mês. Em segundo lugar, o processo de
capitalização dos agricultores. Depois que eles são
assentados, em média, eles aumentam o capital familiar em
206%. Desafiamos qualquer outra categoria de trabalhadores e
mesmo de microempresãrios a conseguir, em curto prazo de
tempo, duplicar o seu capital, como aparece nos
assentamentos.
Mas o mais importante que achamos são os indicadores
sociais, e para isso, em geral, os patrões não dão
importância, porque não sofrem o problema na própria pele.
Quais são os indicadores sociais fundamentais? Em primeiro
lugar, nos assentamentos não há mais fome. Em nenhum
assentamento as pessoas passam fome, e na nossa sociedade
existem ainda 32 milhões de pessoas que passam fome.
Em segundo lugar, a mortalidade infantil foi reduzida, em

média de 15 por mil, em todo o Brasil, quando no meio rural
chega a 170 por mil. E nas regiões Sul e Sudeste, onde se
inclui Minas, a mortalidade infantil dos assentamentos foi
eliminada. Nenhuma criança mais morre com menos de um ano de
idade. E qual é a sociedace que pode se arvorar de ter
acabado com a mortalidde infantil? Se precisássemos, para
resolver a mortalidade infantil no Brasil, de fazer
assentamento, essa seria uma grande solução.
Também em relação ã desistência, a média no Brasil é de
15%, o cue a FAO considera dentro dos indicadores normais de
qualquer assentamento humano. Mesmo em um condomínio de alto
luxo, como os de Belo Horizonte, as famílias, depois de
terem comprado o apartamento, às vezes desistem. E normal
que haja um processo de acomodação. E nas regiões Sul e
Nordeste o grau de desistência dos trabalhadores assentados
é de apenas 4% a 6% do total dos q ue receberam terras.
Mas o mais importante para nós é que achamos que, mais do
que os indicadores econômicos ou sociais, mais co que as
estatisticas, para analisarmos se um assentamento deu certo
ou não, deveríamos levar em conta dois parâmetros
fundamentais: primeiro, como era aquela área antes do
assentamento, e segundo, como ela é agora.
Em todos os assentamentos a mudança ocorre da noite para o

dia. um latifúndio tipico e improdutivo, com mais de 1.000ha
que antes tinha 10, 15 ou 500 cabeças de gado, com 5 ou 6
empregados, depois que vira assentamento dá emprego para 100
a 150 famílias, e o número de cabeças de gado, mesmo que
sejam de leite, aumenta. O rebanho é maior do que aquele que
o fazendeiro tinha, fora toda a produção agrícola, que se
torna maior do que a anterior.
O segundo parâmetro que temos para análise é como vivia o
sujeito antes de ser assentado. Como vivia quando era bóia-
fria. Quando era arrendatário, quando era meeiro, e como
vive agora. E em todos os assentamentos analisados a mudança
é também de um dia para a noite, porque antes ele trabalhava
para os outros, tinha cue pagar meia, ganhava uma mixaria"
como bóia-fria e conseguia emprego só de dois a três meses
por ano. Já no assentamento ele tem trabalho o ano inteiro,
está produzindo para si próprio e tudo que produz é para o
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seu progresso pessoal e de sua família. De maneira que há um
progresso permanente, mesmo que continue pobre, porque ele
está construindo para si próprio. Não é mais como antes,
pois, como empregado, vivia construindo para os outros.
Assim, quando se fala de resultados de assentamento, esses
são os dois indicadores que temos de analisar: como viviam
as famílias antes e como vivem agora: como era antes e como
é agora.
O meu tempo já se esgotou. Certamente, nos debates. exporei

o terceiro ponto sobre o qual queria conversar com vocês.
Exporei qual é a nossa proposta de assentamento dos
trabalhadores rurais e do movimento dos sem-terras, que é
bem diferente dessa que o INCRA e os Governos Estaduais
estão aplicando.
O assentamento tem de estar dentro dessa nova visão do que
é uma reforma agrária. E uma reforma agrária, no Brasil,
para ser realmente uma reforma agrária, tem que resolver
cinco problemas agrários contundentes e que afetam o nosso
meio rural. São eles: a concentração da propriedade da
terra, a má utilização da terra, pois só 11% de nossas
terras são utilizadas para a agricultura, e isso é uma
vergonha para o povo brasileiro, e o que se produz na
agricultura, nas serras mais férteis do Brasil. são produtos
de exportação ou os chamados produtos de sobremesa, que são
o açúcar, a laranja, o café e o cacau.
o povo brasileiro não precisa desses quatro produtos para

viver. Precisa de arroz, feijão, farinha de mandioca, leite
e carne. Infelizmente, as nossas melhores terras são para
exportação ou para esses produtos de sobremesa.
Por isso, uma reforma agrária tem que reorganizar a

prod ução em nossas melhores terras e não dar aos assentados
as piores "pelancas" de terras que existem. Depois, é fácil
ir à televisão e chamá-los de vagabundos, que não produzem
ou desistiram. A reforma agrária deve ser feita com as
melhores terras do Brasil.
O nosso quarto problema é a fome. O povo brasileiro está
envergonhado das nossas elites, que, em 500 anos de
exploração dos recursos naturais, não conseguiram resolver o
problema básico de qualquer comunidade - mesmo a de animais
- que é alimentar os seus membros. Nessa sociedade
brasileira, o "homo brasiliensis' não conseguiu resolver
esse problema, que é matar a fome de seus membros. Trinta e
dois milhões de pessoas passam fome todos os aias e outros
65 milhões de pessoas se alimentam aquém de suas
necessidades. A reforma agrária tem que resolver o problema
da fome que atinge, sobretudo, as cidades.
O quinto problema grave da agricultura é o êxodo rural,
forçado por uma politica agrícola.
O sexto problema se refere aomodelo tecnológico aplicado
que interessa apenas ás multinacionais, que produzem os
agrotóxicos e as máquinas agrícolas.
Uma reforma agrária não é apenas fazer assentamentos e
resolver probleminhas dos acampados. Uma reforma agrária tem
que mexer com esses cinco problemas. Ai. quanqo os
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agricultores recebem a terra, têm que receber um outro
modelo econômico que esteja casado com uma nova mentalidade
de reorganizar a nossa economia brasileira, voltada
sobretudo para os interesses e as necessidades básicas da
população e para o mercado interno.
Dentro do assentamento, com a nossa política, achamos que é
possível gerar progresso econômico e social se os
assentamentos se desenvolverem e organizarem a sua produção
baseados em três aspectos: em primeiro lugar, garantir a
subsistência das famílias. Elas têm que produzir, em
primeiro lugar, para comer. Se isso for resolvido, ê um
primeiro passo.
Porém, só se alimentar não gera progresso nem excedente

econômico. A segunda medida é que as famílias produzam para
o mercado interno e para o mercado de massas, para as
grandes populações que precisam se alimentar nas cidades.
O terceiro as pecto é que, necessariamente, precisamos casar
os assentamentos com a agroindústria. Hoje, todos os
alimentos que vão para a mesa dos trabalhadores nas cidades
passam por algum processo agroindustrial. Até mesmo o
feijão, com o qual estávamos acostumados, se não estiver bem
limpo, a dona de casa não o compra mais. Todos os produtos
passam por um processo agroindustrial. A única chance que os
assentamentos têm de se desenvolver economicamente é casando
a agroindústria com o assentamento. E isso que vai gerar
progresso econômico, aumentar a renda do agricultor, vai
trazer as tecnologias mais modernas para o interior e evitar
o êxodo rural, sobretudo da nossa juventude.
Nenhum de nossos filhos, nenhum jovem sonha em pegar uma

enxada. A enxada é coisa do passado. Nossos filhos sonham em
dirigir tratores e empresas, em atuar com computadores. Só é
possível levarmos esse modernismo para o interior se ele
vier com a agroindústria. E ela que vai criar esse tipo de
emprego mais moderno, q ue requer mais conhecimento e no qual
os nossos filhos podem se empregar.
Não adianta continuarmos com esse modelo agroindustrial
super-concentrado, com meia dúzia de empresas
multinacionais. Não sei se vocês sabem, mas 85% da indústria
nacional está .concentrada no Triângulo, Belo Horizonte. Rio
de Janeiro e São Paulo.
E evidente que, com isso, não há pais que se desenvolva no

meio rural, principalmente com essa extensão continental.
Então, pregamos uma agroindústria de Outro tipo, ou seja,
desconcentrada. em que todos os municípios do interior
possam ter seu laticínio, sua fábrica de conservas, verduras
e frutas, levando, assim, o desenvolvimento rural para todo
o nosso Pais.
Certamente, terei outras Oportunidades neste encontro, e

completarei as informações. Muito obrigado.
Palavras da Sra. Maria Antónia Costa Nogueira

Primeiramente, quero cumprimentar o Sr. Presidente deste
seminário, Deputado Wanderley Ávila, o Deputado Paulo Piau.
o Dr. Fantini, a companheira Rosane e o companheiro João
Pedro. Quero ainda cumprimentar todos os presentes no
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Plenário, em especial os trabalhadores e trabalhadoras
rurais e todas as entidades e aqueles e aquelas que defendem
a reforma agrária.
Quero ressaltar que vou repetir vários aspectos já
mencionados pelo companheiro João Pedro. Infelizmente, no
Brasil, não existe uma verdadeira reforma agrária. O que
existe referente a reforma agrária e assentamento leva-me a
dizer Que temos uma reforma agrária no escuro. Justifico a
minha afirmação. atenao-me ao Estado de Minas Gerais, cujo
processo é do meu conhecimento, e, no ãmbto nacional, o
assunto foi tratado pelo companheiro João Pedro. Quando digo
que há uma reforma agrária no escuro, é porque em Minas
Gerais há 37 projetos de assentamento, e apenas em 6 deles
há energia elétrica. Há, ainda, uma portaria do INCRA, de
dezembro de 1995, retirando da sua responsabilidade o
processo de eletrificação nos assentamentos, nas parcelas e
nas moradias. Isso é muito sério, porque a energia elétrica
é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento do
assentamento.
Falar de modelo de assentamento é um dos mais dificeis e
complicados temas. Primeiro porque, de fato, não existe
reforma agrária no Pais. O que vemos, na prática, e o que
aconteceu até hoje, foram desapropriações. em Minas Gerais,
onde todos os assentamentos vieram por ocupação de terra ou
de área de conflito. A verdadeira reforma não é apenas isso.
Precisa ser muito mais que isso. Se existem os conflitos e a
forma para se chegar a uma terra pela sua ocupação, há
também a lentidão dos processos, que gastam em torno de 4 ou
5 anos desde a vistoria até a criação do PA, que é o projeto
e assentamento. Quando o INCRA chega ao local, os
trabalhadores já fizeram o trabalho que ele teria de fazer.
Assim, já ná o desenho, no chão, feito pelos trabalhadores,
exatamente em virtuoe da demora do INCRA ou do Governo
Federal nas suas ações para implementar o projeto de
assentamento.
As experiências são diversas em nosso Estado, e diversas
são também as suas formas. E claro que predominam as
parcelas individualizadas e alguns projetos que têm áreas ou
trabalho coletivo.
Alguns projetos não têm áreas coletivas, alguns têm
agrovilas e outros não as têm. Todos os projetos têm
associações, uma forma de organização dentro do projeto. Nem
todos têm máquinas agrícolas. Quando as têm, o uso é
coletivo. Os primeiros assentados ajudam os que chegam
depois. Dois são projetos comunitários. As famílias
assentadas têm direito a alguns créditos do Governo Federal
em torno de R$9.000,00 por familia. Mas o Governo nunca
libera recursos suficientes para que as famílias assentadas
possam cumprir um cronograma de produção.
Em nível de Minas Gerais, os primeiros projetos de

assentamento feitos foram os de Fruta Dantas, João Pinheiro,
Barreiro, Iturama, Cruz Macaúba, Aliança, Aruega, além de
outros. Os projetos mais antigos têm mais ou menos 10 anos.
Ainda não foram concluídas as obras de infra-estrutura nem
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os investimentos necessários para sua verdadeira
emancipação. Estou me atendo aos projetos de reforma agraria
do INCRA. A exemplo disso vou citar o projeto de Fruta
Dantas, em João Pinheiro, com 220 famílias. Ele necessita de
12 poços artesianos para resolver o seu problema de
abastecimento, mas ainda faltam S. Falta água e energia em
todos os projetos de assentamento. Podemos dizer que estão
gritando por água. As obras de infra-estrutura não chegam.
Vou-me reportar a um relatório que foi citado pelo próprio
Governo. Nele é dito: "Consideramos os assentamentos
fracassados". Quero contestá-lo, pois as famílias que há
quase 10 anos se encontram nesses assentamentos estão
produzindo e vivendo melhor que as pessoas que vivem nas
favelas, como já bem disse o João Pedro. Essas famílias são
pioneiras, estão garantindo o assentamento na prática. Quem
está falhando é o Governo quando não libera os recursos e
não implementa as obras de infra-estrutura necessárias.
Então, elas são pioneiras. Sabem por quê? Estão produzindo
alimentos não só para o consumo mas também para o comércio.
Isso precisa ser considerado. Ao avaliar se o assentamento
está fracassado, é preciso fazer uma análise séria sobre o
investimento feito pelo Governo. Onde o Governo quis, onde
investiu, o assentamento foi um sucesso. Posso citar aqui
Barreiro e Iturama.
Sabem qual é a renda média por família? Sete salários
mínimos mensais. Lá. o Governo investiu. Isso prova q ue o
pessoal q ue está nos assentamentos quer produzir, quer
desenvolver-se, basta que o Governo faça os investimentos e
libere os recursos necessários. Agora, sem água nos
assentamentos há como desenvolver? Sem energia .elétrica há
como industrializar os produtos para melhorar a renda? Não
há. Então, o Governo tem de entender que, para que haja a
reforma agrária, a consolidação dos projetos de
assentamento, é necessário, antes de tudo, a liberação dos
recursos e os investimentos necessários. Sem isso, as
famílias irão trabalhar muito mais e, inclusive, terão de
fazer milagre para produzir.
Com relação aos assentamentos em Iturama, Barreiro, existe
uma pesquisa com esses dados. AChO que essa pesquisa deveria
ser divulgada pela Assembléia, porque tem um relatório
falando do fracasso, mas é preciso que apresentemos o
sucesso, as coisas que dão certo.
Aproveitando para falar dessa questão da falta de recursos.
gostaria de dizer que em Minas Gerais, só neste ano. São
necessários, para a implementação das obras de infra-
estrutura nos assentamentos existentes, em torno de
R$18.000.000,00. Sabem quanto o Governo Federal liberou até
hoje? R$2.500.000,00. Sabem quanto ele liberou para Minas
Gerais? R$70.000.00. E uma situação muito séria, gente. As
pessoas q ue estão nos assentamentos hoje fazem milagre para
continuarem produzindo sem os recursos e investimentos
necessários.
E claro que o PROCERA é um crédito muito importante. E como
já foi dito aqui, ele é muito bem aproveitado pelas famílias
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assentadas. Mas acontece que ele é liberado com atraso, O
Governo nunca libera o recurso a tempo de cumprir o
cronograma de produção.
A FAO demonstrou q ue, em Minas Gerais, a renda média mensal
por família é de 3,7 salários mínimos. Isso comprova Que
houve uma alteração na realidade de vida daquelas famílias
que, na grande maioria, eram bóias-frias ou estavam nas
periferias das cidades, desempregadas, sem receber nem
salário mínimo.
Outra questão que está comprovada é que os assentamentos,
apesar de todas as dificuldades, ainda produzem para o
mercado. Apenas 35% ficam para o consumo, e os 65% restantes
vão para o mercado, inclusive para ajudar a abastecer o
mercado interno dos municípios. Cada município oue tem
assentamento teve alterada a sua realidade, o seu
desenvolvimento quando da implementação de projetos de
assentamento.
O combate ao analfabetismo e à mortalidade infantil é um

fato real.
Foi falado aqui, ontem, que os assentamentos estão
recebendo cesta básica, mas isso não é do meu conhecimento.
Ela está demorando até para os acampamentos. Não é do meu
conhecimento que os assentamentos estejam necessitando e
dependendo de cesta básica. Ao contrário. O que se vê são os
companheiros dos assentamentos ajudando os companheiros que
estão acampados.
Outro aspecto que a pesquisa demonstrou é que o poder
aquisitivo das famílias, quando assentadas, aumenta. A
realidade é que, da cidade para o assentamento, é aumentado
em 206% o poder de consumo.
Algumas questões importantes para o assentamento precisam
ser colocadas aqui. E preciso que o Governo Federal, por
meio do INCRA. adote, crie um cronograma com prazos para
implementação dos projetos de assentamento. Isso não existe
hoje. Existem assentamentos em Minas completando 10 anos e
que não vão ser emancipados, concluídos.
E preciso ter um cronograma do próprio Governo com tempo
definido para a conclusão. Assim se pode passar para os
outros, priorizar outras áreas.
Um outro aspecto é que podemos afirmar com muita clareza e

muita convicção que a reforma agrária e os assentamentos têm
um pa pel importante na produção de alimentos básicos,
alimentos que estão na mesa ce pelo menos uma parte da
sociedade, porque infelizmente, no Brasil. temos 32 milhões
de ressoas que não comem. Mas os assentamentos produzem
alimentos que vão para a mesa daqueles que podem comprar.
Que podem comer todos os dias.
Quero também dizer Que é preciso que o Governo assuma o
compromisso de fazer a reforma agrária, e não se limite
apenas a desapropriar quando existem confl i tos ou ocupações.
Devido á realidade de hoje é que os trabalhadores continuam
se organizando e ocupando terras. Não nos resta outra
alternativa a não ser o processo de organizar e de ocupar. E
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como se fosse gotejando o assentamento de famílias por esse
Brasil afora.
E preciso que o Governo não só estabeleça metas que são
pequenas, mas, de fato, encare a realidade de cada Estado.
Só em Minas Gerais temos uma demanda de 600 mil famílias de
sem-terras. Temos assentadas cerca de 3 mil famílias. E
muito pouco, e o Governo precisa ser mais ágil.
Concluindo, quero dizer que não concordamos com o modelo de
assentamento que venha de cima para baixo. E preciso fazer
assentamentos, mas discutindo e planejando com as famílias
que vão ser assentadas.
E claro que podemos ter algumas questões como princípios; é
claro que precisamos discutir o uso da terra, o
desenvolvimento no assentamento, a agroinciustria. mas é
preciso discutir, com as representações de quem vai viver
ali, a melhor forma de fazê-lo. Muito obrigada.

Palavras da Sra. Rosanne Galuppo Fernandes Félix
Senhoras e senhores, bom-dia. Como técnica da Divisão de
Assentamento do 1NCRA-MG, vamos nos concentrar aqui
especificamente em uma das atribuições dessa divisão, que é
o apoio ao desenvolvimento econômico dos projetos de
assentamento.
Quando se fala em apoio ao desenvolvimento econômico cie
assentamentos, deve-se falar, automaticamente, em infra-
estrutura e crédito. Concordamos com a relevância desses
fatores e reiteramos a posição, já defendida neste
seminário, sobre a necessidade de se ampliarem recursos
voltados para a viabilização de assentamentos, a partir de
infra-estrutura e crédito em tempo hábil.
Mas entendemos que o apoio ao desenvolvimento dos

assentamentos envolve um outro fator igualmente importante,
que, no caso de Minas Gerais, não tem sido objeto de ações
sistemáticas. Estamos falando do apoio à organização dos
produtores com maiores possibilidades de desenvolvimento
econômico. E especificamente esse fator - a organização
produtiva - que vamos focalizar apui, citando quatro
experiências para justificar nosso enfocue.
A primeira delas ocorre no Tear de Santanna. Município de
Monsenhor Tabosa, no sertão cearense. Sabemos que existem
modelos mais consolidados de organização produtiva no
Brasil. mas escolhemos o Tear de Santanna por dois motivos.
Em primeiro lugar, porque ele está localizado numa região
com condições naturais desfavoráveis, de baixo poder
aquisitivo e fraca em mercado (portanto, com condições muito
parecidas às dos assentamentos que temos em Minas Gerais).
Em segundo lugar, o processo de organização produtiva que se
deu nesse assentamento foi fruto da convergência de duas
forças: de um lado, um amplo programa de capacitação, que
vem sendo implementado pela Superintendência do Ceará já há
alguns anos, que incentiva o associativismo e a gestão dos
assentamentos pelos próprios assentados; de outro lado, as
ações do MST no Estado, incentivando a formação de
cooperativas nos assentamentos sob sua liderança. Com  base
nessas duas orientações, foi constituída em Santanna, em
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1992, uma cooperativa, que é responsável não só pela
representação do assentamento em demandas e reivindicações,
mas também pelo planejamento e por toda a organização
social, política e produtiva do assentamento. No que diz
respeito à organização produtiva, o associativismo está
presente em todas as etapas do processo de produção, o que
significa que os assentados adquirem insurnos, aplicam
recursos, produzem e comercializam coletivamente, mas,
principalmente, decidem em conjunto o que, quanto, como e
para que produzir. Apenas para citar uni dado de renda com
relação a esse assentamento, em 1994, dados levantados pela
Superintendência do Ceará indicavam, em Santanna, uma renda
25% superior à média dos assentamentos no Estado. Hoje, a
cooperativaá se prepara para amoliar as bases de
comercialização do assentamento. providenciando a instalação
de pontos de venda de seus produtos em municipios de
mercados mais amplos.
Queremos importar esse modelo? Não, não é o caso. Estamos
citando essa experiência para mostrar ações convergentes
favorecendo um processo de soma de esforços, organizadas por
uma cooperativa que busca o desenvolvimento apesar das
condições adversas.
As outras experiências que vamos citar se dão em Minas
Gerais. A primeira delas é a do Tear Nova Santo Inácio
Rancriinho. no Município oe Campo Florido. Nesse
assentamento, o processo de organização produtiva que se deu
foi fruto da própria capacidade dos assentados.
Eles não tiveram nenhuma orientação ou apoio nesse sentido
e, mesmo assim, foram capazes de forma r grupos que aplicam
recursos em conjunto. Em aguns casos, também produzem e
comercializam, em conjunto, alguns produtos. Isso vem
favorecendo a ampliação da base técnica do assentamento,
que, com apenas dois anos de criação, já produz excedentes
comercializados. Hoje, eles comercializam não apenas em
Campo Florido, mas também em Perdizes, Uberaba. Uberlãndia e
em Outros municípios.
O segundo caso que vamos citar é do Projeto de Assentamento
Fruta d Anta. Nesse assentamento também houve uma
convergência de ações. De um lado, um sindicato de
trabalhadores rurais extremamente mobilizador, de outro, uma
assistência técnica continua, sistemática, extremamente
sensivel e criativa da EMATER local.
Com base nessas duas forças, os assentados se organizaram
em torno de uma linha mestra de desenvolvimento que
priorizou a produção leiteira como atividade principal
Hoje, a procução é de 7.000 'itros de l eite por dia,
viabilizando no assentamento a formação de uma cooperativa
que será a maior fornecedora oe leite do municipio.
E. finalmente, a quarta experiência é da COOAGRARIA,
cooperativa que integra cinco assentamentos do Norte de
Minas e que foi fruto do esforço de assentados, sindicato
dos trabalhadores rurais e BNB.
Constituída em abril deste ano, a CODAGRARIA ainda não

apresentou resultados concretos, mas merece ser citada por
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representar	um	esforço	associativo	em	busca	do
fortalecimento econômico dos assentamentos, através de
mecanismos coletivos de obtenção de crédito, aquisição de
insunios, assistência técnica e comercialização.
Sobre essas quatro experiências, queremos destacar três

aspectos: primeiro, que elas demonstram esforços diferentes,
em níveis	diferentes, mas	têm em comum a busca do
desenvolvimento econômico	por meio de uma organização
produtiva, fortalecida através do associativismo.
Em segundo lugar, elas nos mostram que os assentados querem

e podem ser chamados a se integrarem e a se associarem em
torno do desenvolvimento dos assentamentos. Valorizando essa
capacidade, é possível, ria prática, a convergência de ações,
seja entre o INCRA e os assentados, entre os assentados e os
órgãos de apoio, entre os assentados e as lideranças, ou
entre o INCRA e as lideranças.
O terceiro aspecto Que queremos destacar é que, rio caso de

Minas Gerais, essas experiências que citamos criarnam a
atenção para o fato de que, ainda que tenham sucesso,
existem localizacamente, preponderando aquelas que não
mobilizam o poder de grupo ou de unidade do assentamento.
Nós entendemos que é necessário rever esse fato e estamos

trabalhando para definir uma nova política de condução de
assentamentos que priorize também investimentos e ações
voltados para o apoio ao desenvolvimento econômico dos
assentamentos, fortalecendo a sua organização produtiva. E
necessário dizer que essas ações só terão legitimidade se
forem definidas com a participação dos assentados,
respeitando seus valores e interesses e as especificidades
de sua liderança. Também é importante enfatizar que na
definição e	na operacionalização	dessas	ações	será
fundamental potencializarmos o i nteresse e a capacidade
operacional dos órgãos do Governo do Estado, das
universidades e das entidades representativas, entre Outros
agentes.
Para sermos mais especificos, vamos listar cinco elementos

que julgamos estratégicos para a organização produtiva e que
devem estar presentes em uma politica efetiva de apoio ao
desenvolvimento econômico dos assentamentos. São eles:
programa sistemático de assistência técnica, indispensável
desde o inicio do assentamento, como elemento de orientação
e fortalecimento	de sua	base técnica;	programa	de
capacitação em gestão e associativismo, fornecendo
instrumentos que contribuam para que, através de novas
habilidades e da conjugação de esforços, os assentados
vençam desafios que lhe são colocados enquanto pequenos
produtores; apoio ao desenvolvimento de estruturas formais
de representação, sejam associações ou cooperativas,
levando-as a, além ae representar demandas e reivindicações,
atuar como instâncias mobilizadoras, capazes de planejar,
coordenar, dirigir e avaliar o assentamento enquanto unidade
produtiva e social; elaboração, com a oarticipação dos
assentados, de planos de desenvolvimento que, levando em
conta as peculiaricades de cada assentamento e valorizando
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vocações produtivas tecnicamente identificadas, orientem a
organização dos assentados em torno de metas e ações
necessárias; programa de aplicação orientada cos créditos
que dê suporte ao piano de desenvolvimento estabelecido.
Esses cinco elementos traduzem uma avaliação de ações
necessárias a partir do nosso trabalho prático com os
assentamentos, mas, ao mesmo tempo, são pontos consensuais
cuja defesa não é nenhuma novidade. Por isso mesmo achamos
que eles devem ser objeto de discussão e de ações
convergentes através de parcerias. Eles sozinhos não esgotam
os problemas que vêm afetando o desenvolvimento dos
assentamentos, nem substituem as soluções necessárias em
outros niveis.
Reafirmamos a importância da ampliação oe recursos
liberados em tempo hábil para Crédito e implantação de
infra-estrutura, mas ressaltamos a necessidade da ampliação
desses recursos, inclusive para viabilizar trabalhos de
apoio ao desenvolvimento da organização produtiva e de
experiências associativas que fortaleçam economicamente os
assentamentos, possibilitando, enfim, que propostas técnicas
ultraoassern o discurso e sejam implementadas na prática.
Mjito obrigado.

Palavras do Sr. AluizioFantirii Valério
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia, Deputado Agostinho
Patrús; caros companheiros. Sr. João Pedro Stedile. Sras.
Maria Antõnia e Rosanne, membros da Mesa; minhas senhoras e
meus senhores, entendemos que o objetivo precipuo deste
encontro é focar a reforma agrária, mas a coordenação do
evento entendeu que era oportuno e conveniente trazer ao
conhecimento dos oa'-ticipantes. dentro do enfoque da
colonização, a experiência vivida por Minas Gerais,
especialmente nos últimos 20 anos, na área de assentamentos.
Portanto, vou tentar desincumbir-me dessa tarefa neste
pequeno tempo, muito embora entenda que estamos, a rigor,
muito motivados pelo apoio a uma maior participação nos
projetos do movimento de reforma agrária. O Governo de Minas
está colocando, na atualidade e nessa conjuntura, uma
posição muito clara de aooio e estímulo a esse movimento, a
fim de oue a reforma agrária saia da retórica.
Vou fazer uma leitura, poraue são muitas as informações e o
tempo é curto. A rigor, temos uma experiência primeira de
colonização na área do Jaiba, na década de 50. plantada pelo
INIC. Ela não foi bem-sucedida. Eram cerca de 280 a 300
produtores. Nós nos encontramos 20 anos depois no Jaiba,
tratamos de titulá-los e nos incorporamos àquele esforço que
era feito de integração do Jaiba à economia do Estado. Com  a
motivação existente na época, evidentemente muito mais
pessoas ocuparam os espaços. As pressões sociais eram
pequenas, a nossa cultura, o nosso desenvolvimento e a nossa
economia eram muito diferentes do Que são hoje. A sociedade
hoje está também pressionando com movimentos de apoio à
ecologia. Na década de 70, a grande motivação era ocupar
espaços vazios, porque o Brasil teve uma produção física
inexpressiva numa área imensa, e Minas Gerais fazia parte
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daquela realidade, com toda essa diversidade de clima e solo
e com grandes potencialidades. Então, a direção das
lideranças da época entendia que o enfoque era o de ocupação
do espaço. Por isso, os perfis que serão relatados não
representam uma escolha, mas um caminho que, naquela
realidade, naquele momento, era o que a todos parecia ser o
melhor a seguir.
Dentro do Projeto Noroeste, que foi um plano para integrar

20% do Estado á economia estadual, desenvolvemos 7 projetos,
nos Municípios de .Jaiba, João Pinheiro, Unai e Matias
Cardoso, os quais totalizaram 38.000ha, e 1.279 famílias
foram beneficiadas com uma área média de propriedade de
30ha. Isso ocorreu entre os anos de 1971 e 1977.
Entre 1974 e 1980 foram desenvolvidos, dentro de programas

especiais, 3 projetos atipicos, de grande impacto: o PADAP,
em São Gotardo, nos rios Paranaiba e Ibiá, com uma área de
60.000ha aproximadamente, metade da qual desapropriada,
envolvendo 407 produtores, com uma área média de 148ha. O
PADAP teve uma influência fundamental no processo de
ocupação. Ele foi referência para muitos projetos no Estado
e no Brasil. bem como para programas cue mais adiante vamos
relatar.
Em 1977. tivemos o PÂDSÂ, que foi uni programa da serra das

Araras, no São Francisco. com 31.400ha, beneficiando 110
produtores, com uma área média de 285ha. Hoje, temos a
chapada Gaúcha, que está produzindo com resultados muito
importantes.
Um Outro projeto de produção hortifrutigranjeira intensiva,

o PAD/SUL, foi desenvolvido em Turvolãndia, abrangendo quase
1.000ha. envolvendo 40 famílias, que se dedicaram á produção
intensiva de hOrt i frut i granjeiros.
Depois, tivemos, entre 1983 e 1987, assentamentos

especiais, que foram desenvolvidos dentro de um contexto do
Programa ao Nordeste, em articulação com o INCRA, em
convénio com o Estado.
Temos nove projetos em Matias Cardoso e Jaiba. Eles somam
32.000ha, atendem 960 famílias. com uma área média de
assentamento de 33.
Foram desenvolvidos, entre 1986 e 1987. 4 projetos em
articulação direta com o INCRA. com um perfil mais voltado
para a reforma agrária, em Varzelânóia e em Urucuia,
totalizando 10.000ha, 239 famílias, com 46ha em média.
Temos o Projeto Jaiba, que comentaremos mais detalhadamente
e Que, a rigor, foi concebido na década de 70 - eu o inclui
nesta exposição porque, naquele momento, ele tinha uma
ex pressão menor. Ele não tinha ainda a concepção do grande
projeto, ou, melhor dizendo, para que entenaamos a dimensão
do ,Jaiba, ele era um projeto de desenvolvimento regional
integrado. Nesse momento, tivemos dois assentamentos.
totalizando 2.700ha, beneficiando 403 produtores, com uma
área média de 6,7ha, já com irrigação apoiando os
assentamentos.
Temos o Projeto Graúno, que estamos conduzindo com um apoio
muito grande do INCRA e dos órgãos do Estado, para 150
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produtores, com uma área de 11.090ha. Estamos, no momento,
assentando dentro do Jaiba, nas áreas 'a" e "b'. mais 1.268
produtores, com área média de 6,9ha, em 8.800ria
aproximadamente
Ternos também uma experiência importante, que é o Projeto
Entre Ribeiros, em Paracatu, o qual comentaremos
posteriormente.
Voltando um pouquinho para o PADAP, o seu primeiro ano
agrícola foi entre 1974 e 1975. Foi urna experiência
extraordinária dentro daquela ótica de ocupação de espaço.
Ele foi referência para Estados. Pelos resultados alcançados
pelo PADAP, em termos de produção, produtividade e
resultados econômicos e sociais, o Governo Federal entendeu
oportuno, na gestão do Ministro Paulinelli, implantar o Pólo
Centro.
O PADAP foi a primeira experiência em nível empresarial de
ocupação do cerrado com uma visão bem comercial de
resultados, e encorajou o Governo Federal a implantar o Pólo
Centro, que foi um programa enorme abrangendo Minas, Mato
Grosso e Goiás, com 3.000.000ha e que viabilizou,
efetivamente, em nivel de ocupação de espaço, a expansão da
agricultura nos Estados de Mato Grosso e Goiás.
Ainda com os resultados do Pólo Centro e do PADAP, o
Governo entendeu conveniente, em um acordo com o Japão,
desenvolver o Projeto de Desenvolvimento dos Cerrados, sobre
o qual comentarei mais adiante.
Temos também referências a fazer ao Projeto do
Jequitinhonha que foi mencionado pelo nosso Secretário-
Adjunto, Dr. Mares Guia. Esse projeto está na fase de
definição do escopo básico. Resulta de um estudo das bacias
dos rios Jequitinhonha e Pardo conduzido pela Secretaria de
Agricultura, através da RURALMINAS e do DRH, com o apoio da
Secretaria do Meio Ambiente.
Esse estudo mostra que o potencial de irrigação dessas duas
bacias, em Minas e na Bahia, é de 40.000ha, cos quais
30.000ha em Minas Gerais. Dentro dos 30.000ha, que é o
potencial de irrigação desses dois vales em Minas Gerais. há
um conjunto de projetos a serem desenvolvidos em uma
primeira etapa. São cerca de 10.000ha. e poderão beneficiar
2 mil famílias em áreas pequenas. Poderão com essa dimensão
de área irrigada nas condições do Jequitinnonha, gerar, no
mínimo, 5 mil empregos.
Com certeza, se implementado, como tocos nós esperamos - o
Governo estará equacionando a questão financeira, numa
contrapartida interna -, teremos li projetos distribuidos
entre Salinas, Araçuai, Itaobim, Águas Ve r

melhas. Almenara e
Jacinto. Isso dará àquela região uma dimensão maior.
Quem conheceu o Projeto Gorutuba e Janaúba. na décaca de
70, pode atestar o que um projeto de irrigação é capaz ce
produzir em termos de riqueza e impacto em um ambiente
socioeconômico.
O Gorutuba foi implantado pela CODEVASF. O De putado Roberto
Amaral era o coordenador desse projeto. Os Gados que me
foram passados são 432 familias; 4.700ha de área irrigada e
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uma produção de 12.000t/ano de fruticultura. Os empregos
gerados, segundo os dados coletados, em nível local, são
4.800.
Temos o Projeto Pirapora. também implantado pela CDDEVASF.
E um dos projetos pioneiros em área pequena. Uma área
cultivada de 592ria com 31 lotes agrícolas-
Conforme foi dito pelo Dr. Mares Guia, o Governo tem um
interesse específico nesse projeto. Sabemos que o
Jequitinhonha precisa de menos discurso e de mais ação, e de
projetos que sejam capazes de mudar a fisionomia da região.
Como projetos que poderão ser desenvolvidos, temos o
Jequitai, com um potencial de 35.000ha. E capaz de gerar uma
produção de 35.000t ou mais, e poderá trazer benefícios a
1.500 produtores. Esse projeto já está em fase de
engenharia. São duas barragens, que têm o grande mérito de
regularizar o Jequitai. O Jequitaí vai a mais de 100m3 e vem
para 5m3 Se esse projeto for implantado, além dos benefícios
sociais e econômicos, vai manter uma vazão regularizada do
rio Jequitai da ordem de 45rn3. Metade daquele volume que
provocou tanta celeuma, quando se falou em transposição do
rio São Francisco.
Em relação a esses projetos, excluindo o Jaiba, em seu
sentido maior, apenas colocando Mocambinho, a geração de
empregos foi da ordem de 10.485. O .Jaíba é o projeto
considerado mais importante pelo Governo. Muito mais do que
ser um projeto de irrigação, é um projeto de desenvolvimento
regional. Quando se fala em investir no Jaíba, não estamos
pensando em irrigação, mas em .Janaúba, Monte Azul, Espinosa.
Manga, Januária, São João da Ponte, enfim, em uma região
maior, que não tem muita saída para a agricultura. Não há
opção, porque se trata de uma pecuária constantemente
ameaçada pela escassez hidríca, além de ser uma agricultura
que não tem qualquer segurança para se Conduzir.
O Projeto Jaiba é mais do que os apressados concluem.
Quando se fala em investimentos, temos de pensar em uma
região enorme, que não tem saída e não se realiza econômica
e socialmente, a não ser pelo desenvolvimento da agricultura
e da agroindústria. Portanto, a visão do Jaiba e a sua
compreensão têm de ser um pouco maiores. Sabemos que existem
pessoas que não conhecem os detalhes daquele projeto. Então,
é natural que critiquem o projeto. Algumas outras o conhecem
bem, mas fazem criticas porque consideram conveniente fazê-
las.
O Jaiba foi concebido pelo Governo mineiro na década de 70.
e se baseou no Plano Noroeste. Sabemos, desde 1963 ou 1964,
que os estudos do vale do São Francisco indicavam que em
Minas Gerais estariam situados os dois projetos de melhor
economicidade e de melhor futuro: o Janauba e o Jaiba, que o
mundo todo sabe Que é o põlo de melhor potencial no vale do
São Francisco. E o segundo projeto do vale, e o melhor em
economicidade. O primeiro, naturalmente, é o Gorutuba, que
não usa bombeamento, mas, sim, gravidade. O segundo ê o
Jaiba. Volto a dizer que foi ele concebido em 1970, quando o
Governo de Minas quis desenvolver o noroeste. incluindo-o
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como pólo fundamental, e considerou Janaúba como a porta de
entrada do projeto, que foi programado em quatro etapas. A
primeira etapa está terminando.
Concluindo. o Jaiba terminou o ano de 1995 com quase
4,000ha cultivados e 666 familias. A produção foi de
11.000t; 36 espécies Cultivadas. A renda familiar liquida
fechou o ano de 1995 com R$4.670.00. atingindo, em 1996,
cerca R$6.000,00. Portanto, o Jaiba 1, na sua primeira
etapa, segue todas as prescrições da área ambiental. Não tem
nenhum embaraço que impeça a sua conclusão, prevista para o
final de outubro.
O potencial de produção dessa etapa, se bem explorada a
área, com a melhor combinação de atividades, poderá atingir
400.000t/ano, e uma produção no valor de R$65.000.000,00.
A segunda etapa do Jaiba é mais ou menos do mesmo tamanho
da primeira, e repete o seu potencial de produção e,
aproximadamente, o valor da sua produção, e nos permite
visualizar a realização de pelo menos 40 mil empregos. Se
repetirmos a mesma competência dos mexicanos e dos chilenos,
quando o Jaíba tiver estabilizado o potencial e a infra-
estrutura que está lá - Que é de 100.000ha -, poderá gerar
800.000t oe produtos e, se formos, pelo menos, iguais aos
mexicanos e chilenos, procuziremos ali USS1.000.000.000,00.
Esse valor é mais do que duas vezes o custo do Jaiba. quando
concluido. As informações sobre custo deixam muito a
desejar. Se perguntados a respeito, poderemos esclarecer
melhor sobre isso.
Dentro do Projeto Cerrado, foram implantados oito projetos

em Minas Gerais, em 135.000ha, e assentou-se 372 produtores.
A produção anual é de 234.000t. Dentro dessegrupo, já São
irrigados 21.000ha. Á geração de empregos está em 27 mil.
Dentro do projeto da CAMPO. enfatizariamos dois projetos,
para serem mostrados o impacto e a polarização. NO Projeto
Irai, temos cerca de 30 produtores implantados em 10 mil
hectares. Participamos desse trabalho em mil novecentos e
oitenta e ooucos. Hoje. Irai é a segunda ou a terceira maior
concentração de armazenagem do Estado, produzindo mais de
250.000t. Lá estão mais de 200 produtores polarizados por
esse projeto, que começou modestamente com 10.000ha. A outra
referência é Paracatu. Quem conheceu Paracatu em 1980? Quem
viveu aquela realidade? O que aquela cidade produzia?
Produzia muito pouco. O projeto entrou em Mundo Novo e em
Entra Ribeiros. Paracatu está, hoje, com certeza, entre os
dez maiores produtores de Minas, tem 35.000ha irrigados.
Vamos inaugurar, possivelmente em Outubro, se as obras
andarem no ritmo esperado, a segunda eta pa do projeto
irrigado do Jequitai, com 5.650ha, totalizando 9.300
hectares, ou seja, dois Gorutubas no coração do noroeste.
Vamos esperar q ue a repercussão desse projeto também seja
muito grande, trazendo-nos erroregos, 'quezas e mais
felicidade. Mu'tc OPrgado.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patris) - Esta
Presidência passa a :alav-a ao cocr penado- tios debates,
Deputado Paulo Pau.
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Esclarecment0S sobre os Debates
O Sr. Coordenador (Deputado Paulo Piau) - Passaremos, neste
momento, á fase da reunião destinada aos debates com o
Plenário. Todos os participantes poderão formular perguntas
aos debatedores. As questões poderão ser formuladas por
escrito ou oralmente, mediante inscrição prévia.
Solicitamos aos inscritos que fizerem uso do microfone que
sejam objetivos e sucintos, dispensada a formalidade das
saudações pessoais. Cada inscrito disporá ce até 3 minutos,
devendo limitar-se a uma pergunta por intervenção,
resguardada a possibilidade de nova inscrição.
Devido ao próximo painel, deveremos nos ate r rigorosamente

aos 30 minutos para a fase de debates.
Debates

O Sr. Coordenador - A primeira pergunta é dirigida ao Sr.
Aiuizio Fantini Valério. Vem do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Senador Modestino Gonçalves, por meio da pessoa de
Sebastião dos Santos. E a seguinte: 

Il Dr. Fantini. o
Município de Senador Modestino Gonçalves tem uma área de
86.700ha, mas, conforme levantamento feito pelo Sindicato
dos Trabalhadores Rurais, somente 32.000ha são declarados no
ITR, sendo que 54.700ha são constituídos de terras
devolutas. Mesmo com o programa de concessão gratuita, esses
trabalhadores não têm condições financeiras para legitimar
suas posses. Há algum mecanismo que possa baixar esse custo,
para que esses trabalhadores possam se tornar proprietários
de verdade?.
O Sr. Aluízio Fantini Valêrlo - Apresentamos ao Governo do
Estado uma proposta que deriva também do Plano Diretor do
Jequitinhonha-Pardo, a fim de que seja desenvolvido um
programa intensivo de t i t ul ação na área do Jequitinhonha,
onde está Senador Modestino. O programa é para 30 mil
t i tu l ações , dando ênfase ao produtor carente. O Sr. Claret
ontem foi atropelado pelo tempo, mas temos a lei de terras
votada pela Assembléia, facultando a quem ocupar até SOha a
titulação gratuita. Mas ainda temos despesas com medições,
com plantas, com deslocamentos do pessoal e com a manutenção
de veículos. Então, apresentamos um programa ao Governo. Ele
está sendo examinado pela equipe das Secretarias de
Planejamento e da Fazenda, e permitirá o atendimento dessas
demandas de Senador Modestino. Inclusive, gostaria de
sugerir aos companheiros a aproximação com a Prefeitura,
pois muitas vezes ela faz parceria com a RURALMINAS.
As vezes, abrimos mão do custo. AS prefeituras normalmente
usam recursos para fazer esse trabalho e, com isso,
conseguimos dar títulos a muitos produtores. Isso é o
exercicio da cidadania. Não é só assentar os sem-terras. A
demanda do pequeno produtor que não tem um titulo, que não
tem estabilidade, que não define o seu bem de raiz, que não
se sente seguro, é legitima, e não está aqui representada.
Até fico feliz com uma manifestação dessa. Eles são mais de
100 mil e estão esperando esse beneficio.
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Estou seguro de que o Governador, sensivel à Questão
fundiária, vai aprovar esse projeto. E, se aprovado, vamos
ter condições de atendê-lo.
O Sr. Coordenador - Queira se dirigir ao mic ro f one, por
favor. José Alves da Silva, do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Jaia, para fazer a sua pergunta.
O Sr. José Alves da Silva - Sr. Fantini, o Projeto Jaiba
possui a primeira e a segunda etapas. A RURALMINAS e a
CODEVASF têm um contrato assinado para assentar 10 mi
farrilias em 10 anos. Já se passaram 20 anos e até agora
foram assentadas apenas 722 familias. Para a 2 5à etapa, esse
número tem de ser ampliado.
O Sr. Aluízio Fantini Valério - Obrigado. Realmente, o
senhor está conhecendo a realidade ao Projeto.
O Projeto Jaiba é um projeto nacional. A CODEVÂSF se
associou a ele, representando o Governo Federal e o Governo
de Minas a partir de 1975, e hoje trabalhamos em conjunto. E
um grande desafio por sua magnitude e complexidade e não é
megalomaníaco. Horroroso é o quadro da perspectiva social no
Norte. Realmente, isso assusta muito mais do que um projeto
desse tamanho. Haja Jaibas para equacionarmos adequadamente
as demandas sociais cio Norte.
O que as pessoas muitas vezes não entendem - e é difícil de
entender, se não estiverem vivendo a situação - é que um
projeto desse, pela dimensão, passa por diversas fases.
Ninguém constrói o terceiro andar sem antes passar pelo
alicerce. Gastou-se muito tempo fazendo canal de chamada,
primeira, segunda, terceira estações, os canais e a
distribuição dos canais. De repente, temos um avanço fisico
muito grande. Imaginem os senhores que, no final de outubro
- essa é a previsão da empreiteira - terminam as obras da
primeira fase do Jaiba. Por uma questão de didática, nós o
dividimos em fases. Essa fase representa 22.000ha
aproximadamente, com potencial para mais. Quando o Jaiba foi
dimensionado, pensávamos num consumo de água q ue, hoje, oelo
avanço das técnicas de irrigação, é bem menor. Aquela
estrutura que está lã irriga mais de 100.000ha líquidos. Ele
foi concebido para 80.000ha líquidos. Como já disse, em
1995, tínhamos 5.000ha de área cultivaca. Até o final deste
ano, vamos ter uma multiplicação dessa área oara.22.000ha.
Isso não foi possivel fazer antes, por q ue o projeto segue um
caminho normal, não adianta atropelar, inverter' as etapas.
seria um absurdo. Fisicamente, isso era muito difícil. E. se
fizéssemos essa inversão fisica, o custo do projeto seria
absurdamente maior do que é. Então, a partir de outubro,
vamos intensificá-lo. Quer dizer. quanco o Projeto Jaiba for
concluicio - é 

p
ossível completar o assentamento até o final

de 1997 -. vai beneficiar cerca cie 2.500 produtores. Quando
a segunda etapa for concluida - e é possível que isso
aconteça a partir de 2.001, porque essas obras podem sofrer
algum atraso -, vamos alcançar aproximadamente 3 mil
beneficiários. Daqui para a frente, esse ritmo vai ser
desenvolvido numa velocidade muito maior.

E
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O Sr. José Alves da Silva - Gostaria de saber para onde
foram os US$350.000.000,00 do Projeto Jaica.
O Sr. Aluízio Fantini Valério - A primeira etapa do Projeto
Jaiba, que vai se completar agora em outubro, e se gastar
todos os recursos de financiamento, vai fechar com
US$380.000.000,00. Isso significa a energia interligando
Três Marias ao Sistema Pandeiros, significa quase 800km de
estradas que interligam o Jaiba a outras regiões, significa
a implantação dos equipamentos urbanos que estão lá. Jaiba
hoje já frutificou em dois municipios. Então, não é a
primeira etapa que custa US$380.000.000,00. Isso corresponde
a mais ou menos 70% do que será gasto no Projeto Jaiba para
garantir todo o seu processo.
A 2 eta pa vai consumir apenas cerca de US$65.000.000,00 em
obras de infra-estrutura. A 3 e a 4 etapas poderão
consumir de US$80.000.000.00 a US$160.000.000,00. Portanto,
é possível, ao preço de hoje e de acordo com a experiência
que temos de desenvolver projetos, fechar o Projeto Jaiba
com R$520.000.000.00 de investimentos. E. dando àquela
região, que não tem perspectiva - e quero deixar isso muito
patente - uma possibilidade, por meio desse projeto, de
gerar pelo menos 100 mil empregos. Qualquer experiência com
irrigação intensiva, cesses países que já mencionei, para
não citar os Estados Unidos, garante-nos a expectativa da
geração de 100 mil empregos. E custo desse hectare vai estar
entre R$6.500.00 a R$7.000,00. O assentamento é parte do
projeto.
Um participante - Mas está no jornal que o Projeto Jaiba

vai receber mais R$200.000.000,00.
O Sr. Coordenador - A réplica é interessante mas se

permitirmos a tréplica, não vamos conseguir avançar.
Temos aqui uma pergunta de Rosana Vieira Ramos, da Cáritas

Brasileira, Secretariado Nacional, para o Sr. João Pedro.
"Considerando a importância das conquistas realizadas pelo

MST no Brasil, tivemos um debate forte com o representante
ca AMDA que vem exigindo o cumprimento da Lei de
Licenciamento Ambiental para realização dos assentamentos. O
que o MST pensa disso? Como se coloca diante ae acusações
cesse tipo: os assentamentos estão degradando o meio
ambiente?" Qual é a proposta do MST para a exploração e
preservação da terra?"
O Sr. João Pedro Stedile - Dizer que o pequeno agricultor
depreda o meio ambiente é desconhecer completamente a
realidade agrária brasileira. Talvez o agricultor e o
assentado sejam as únicas pessoas que preservam o meio
ambiente neste Pais. Quem depredou há 400 anos o nosso
Patrimônio de recursos naturais foi esse modelo de
latifúndio improdutivo e a pecuária extensiva. Se um ou
Outro agricultor comete a irregularidade de derrubar uma ou
outra árvore, é um exemplo completamente atipico e
insignificante perante a realidade da cepredação que foi
feita no Pais por esse modelo de agricultura e, sobretudo,
Pelo modelo tecnológico aplicado pelas multinacionais.
Ninguém fala dos estragos que a Bayer fez no Brasil.
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aplicando o modelo de agrotóxicos que leva nossa agricultura
á falência. Ninguém fala do prejuízo dessa mecanização
importada, pesquisada pela Massey Fergunson, apenas no
Canadá e na Finlândia, e que é aplicada à nossa realidade.
Agora, quando o agricultor derruba uma árvore, ê cometido um
crime contra a ecologia. Isso pra mim são preocupações de
quem em geral não conhece o meio ambiente do nosso interior,
ou vive muito bem, confortavelmente num apartamento do Rio
de Janeiro. Isso é muito fácil, O MST defende um novo modelo
de tecnologia que, evidentemente, deve ser integrado ao meio
ambiente, e que se convencionou chamar, na academia, de
modelo auto-sustentável, que não só gera progresso econômico
e social para os assentados, mas, também, respeita a
natureza, preservando o patrimônio que recebemos da natureza
para os nossos filhos.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Deputado Geraldo
Rezende, para seu pronunciamento oral.
O Deputado Geraldo Rezende - Primeiramente, quero dizer que

concordo inteiramente com o que foi aqui exposto pelo João
Pedro e pela Maria Antônia. Mas acho que este Seminário está
transcorrendo de uma forma muito boa e rica, porque ele está
dando oportunidade à conversa entre as partes.
A Rosanne Galuppo Fernandes, que é a orientadora do
projeto, diz claramente que os assentados têm se
desenvolvido, por conta própria e sem nenhuma orientação,
absolutamente nenhuma orientação (foi isso o que ela disse),
e têm produzido. Por que, então, não atender ao MST, que
aqui está implorando, de joelhos, pedindo: pelo amor de
Deus, nos ajudem, nos orientem, nos dêem recursos, nos
assentem, para que possamos produzir. Então, penso que a
solução é fácil: as partes estão aqui. E apenas uma questão
de que o INCRA ceda e aja dentro da própria orientação que
foi dada.
O Or. Aluízio Fantini falou, a respeito da região de Iraí,
região a que pertenço, de uma superagricultura, de
produtores de soja que vieram do sul produtores que vieram
do sul para explorar em irai, no Triângulo Mineiro. E as
terras, em grandes extensões, foram praticamente ganhas do
Estado. Ora, conheço Irai, pois praticamente não saio dal-i
(nesse sábado, mesmo, estive em Iraí de Minas).
Bem, mas minha pergunta fica para a Sra. Rosanne Galuppo:
por que, então, não orientar e não dar assistência médica,
assistência estrutural, para que os assentados e os sem-
terras possam produzir melhor?
Outra coisa, que foi muito bem abordada pela Maria Antônia:
Quando os sem-terras invadem uma área, é exatamente para
chamar atenção dos poderes constituídos, pois, se mesmo
invadindo, já está difícil, já não está saindo, imaginem se
não invadirem? Ai é que não sai nada
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Aluizio Fantini.
O Sr. Aluizio Fantini Valérío - Só para dar um

esclarecimento sobre esse aspecto. Participei, pessoalmente,
desse processo nas áreas de Irai, na qualidade de Diretor-
Técnico da CAMPO. As terras foram adquiridas a preço de
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mercado, sem qualquer problema. O Estado não deu terra para
ninguém, o Estado não teve qualquer investimento nesse
projeto, pois ele foi financiado pelo Governo Federal, e
desconheço Qualquer trabalho de órgãos do Governo na área.
na região de influência de Irai, concedendo terras de graça
para quem auer que seja. Em absoluto; isso não corresponde à
verdade.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, a Sra. Rosanne.
A Sra. Rosanne Galuppo Fernandes Félix - Quando citei um
assentamento que, por si próprio, está desenvolvendo
esforços de organização, fui muito clara em dizer que
naquele assentamento o esforço de organização não tem
recebido qualquer apoio ou prestígio. Dessa forma, eu
estava, na verdade, valorizando o esforço desses assentados,
apresentando-o aqui neste seminário.
Mas mostrei também outras experiências em que os assentados
têm recebido o apoio para esse processo de organização, seja
do INCRA (como no Ceará). seja de entidades representativas,
seja de órgãos de apoio.
Quando eu digo que, em Minas Gerais, os assentamentos não
têm recebido um apoio sistemático, em termos de organização
produtiva, na verdade, estou demonstrando aqui o resultado
de uma avaliação muito séria, Critica e madura que a Divisão
de Assentamento do INCRA-MG tem feito com relação a seus
trabalhos. Trata-se de uma avaliação tão madura que nos
permite apresentar esses resultados num seminário dessa
natureza e envergadura. Quero dizer, também, que estamos
trabalhando a fim de potencializar o que há de positivo,
hoje, em Minas Gerais, ou seja, o interesse de um Governo
Estadual, que tem uma capacidade operacional tremenda, a
existência de universidades, e nosso esforço em amadurecer
um diálogo com as entidades representativas. Finalmente.
quero dizer que não somos um órgão de assistência técnica,
não somos um órgão de habitação.
Não somos um órgão de prestação de serviços em saúde. O que

temos que aprender, e ê o que estamos tentando fazer nesse
momento que estamos vivendo na superintendência, é a
gerenciar todo esse processo, de forma que os serviços
básicos sejam conquistados para os assentamentos. Não sei se
respondi a pergunta do senhor a contento.
O Sr. Coordenador - Vamos agrupar algumas perguntas

dirigicas ao Sr. João Pedro. Gostaríamos que ele fizesse as
anotações para que todas fossem res pondicas para gannarmos
tempo. A primeira pergunta é da CDNTAG. de Sebastião Neves
Rocha: Qual o grau de importância q ue vocês creditam à
assistência técnica nos assentamentos? Como analisam a
participação do Estado e cos municípios nos assentamentos?
Pergunta do Engenheiro Agrônomo do INCRA, Alexandre
Lacerda: como o maior problema dos assentamentos é a falta
de recursos para a implantação da infra-estrutura,
gostaríamos que V. Sã. sugerisse mecanismos que garantam
esses recursos, ou mesmo instrumentos autofinanciadores que
permitissem a efetiva implantação e consolidação dos
assentamentos.
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Pergunta individual da Patrícia Fróis Dayrel : já que os
recursos destinados aos assentamentos são escassos, e o
combate à fome é um dos principais objetivos dos
assentamentos, ou dos assentados, como é feito um controle
de natalidade nos agrupamentos para impedir o crescimento
desenfreado das famílias?
Pergunta da FEAB, feita por Rodrigo: graças a Deus,

discordamos em alguma coisa. Com relação ao sonho de nossos
filhos em manipular essa tecnologia e abandonar a tradição
de seus pais, isto não estaria ligado diretamente ao próprio
modelo de desenvolvimento e à mera repetição que vem
expulsando o homem do campo? Não seria interessante estar
balanceando esse conhecimento todo? O que faz com que nossas
crianças sonhem tanto com isso?
Pergunta de Murilo Matos, da RURALMINAS: em sua explanação,
foram muito bem colocados os problemas "reforma agrária e
proposta com possíveis soluções". Gostaria que concluísse
colocando também os mecanismos que os Governos estaduais e
federais poderão utilizar para chegar a essas soluções que
demandam, antes de tudo, recursos financeiros e reeducação
social
Pergunta do SINTER, feita por Pascoal Pereira de Almeida:
em relação à proposta para reforma agrária, tecer
explicações sobre o modelo tecnológico a ser trabalhado e
também dizer sobre os produtos preferidos. Por favor. Sr.
João Pedro.
O Sr. João Pedro Stedile - Infelizmente, não poderei
responder a todas as perguntas, até em respeito aos demais
painelistas, mas usarei o tempo para tentar ser o mais
abrangente possível. Primeiro, se há uma coisa que não falta
no Brasil é dinheiro. O Brasil é um país rico. O Governo é
rico, o povo é que é pobre. O Governo é das elites e não se
preocupa em usar o dinheiro para atender às necessidades
básicas da população brasileira, que estão relacionados não
só com a agricultura, mas também com a saúde e com a
educação.
O Governo Federal não pode dizer que não tem dinheiro para
fazer a reforma agrária. Agora, o Ministro Kandir enviou ao
Congresso o novo orçamento para 1997, que tem
R$1.700.000.000,00 para a reforma agrária, e foi com
aumento, pois este ano o recurso foi da ordem de
R$1.200.000.000,00, e nem conseguiram gastar tudo. Mas
esqueceu-se de dizer que no mesmo orçamento estão previstos
R$15.000.000.000,00 para o pagamento apenas dos juros da
dívida externa. Isso ninguém comenta. O maior Ministério que
temos é o que trata do pagamento de juros. E se fala disso
como se fosse um negócio natural. E justamente ai que está
todo o acúmulo de esforço do nosso povo, que é recolhido em
impostos. Mas o Governo, num gesto natural, paga para os
bancos internacionais, como se fosse apenas um problema de
acordo internacional. Ora, isso não é acordo internacional,
isso é uma infâmia ao nosso povo. Qualquer programa de
desenvolvimento no Brasil tem que começar por isso: parar
com o pagamento da divida externa e canalizar mais recursos



336

públicos para as necessidades da nossa população e,
sobretudo, para a reforma agrária e para a saúde. Então, não
me venha com esse lero-lero de que não ha dinheiro, pois o
Brasil o tem muito. O problema é onde se gasta esse
dinheiro. Segundo a fonte - para quem quer mais detalhes -.
o Imposto Territorial sobre as Propriedades da Terra - ITR -
é cobrado dos fazendeiros ao equivalente de uma coca-cola
por hectare. E uma vergonha. O lançamento que a Receita
Federal fez no ano passado equivalia a US$500.000.000,00 em
todo o Brasil. Um bairro da cidade de São Paulo recolhe
US$480.000.000,00 em IPTU. Bom, pelo menos, já foram
US$400.000.000,00 recolhidos em impostos. Mentira. Os
fazendeiros reclamaram, e o Governo o que fez? Cancelou a
cobrança. Até hoje, o Governo não está cobrando o ITR
relativo a 1995. Estamos fazendo a maior pressão. Ontem.
ocupamos o Ministério da Fazenda para que eles nos
dissessem, pelo amor de Deus, quando iriam cobrar o ITR. Nem
isso esse Governo tem a capacidade oe dizer. Depois, o
Governo vai á televisão dizer que é da austeridade, que vai
gastar o dinheiro público... Esse Governo pensa que é
tucano, mas é pavão. Só faz propaganda. Abre as asas e pensa
que é bonito. E isso o que ele é.
Então, o problema de recursos não existe. O que falta é
prioridade para as necessidades do nosso povo. E ai não
queremos puxar a brasa só para a nossa sardinha, mas para
todos os segmentos.
Por último, quero dizer que, de fato, aos Estados cabe

muito pouco na reforma agrária, porque há uma política para
a agricultura que é federal. Então, os Estados ficam com
aquilo que é o complemento social, ou seja, a área de saúde
e de educação. Mas, antes disso, temos que resolver aqueles
outros problemas de que falei, ou seja, o da propriedade da
terra; o do crédito, que não é com o Estado: e da política
agrícola, que beneficia apenas o modelo econômico, que não
tem nada a ver com o nosso problema.
Enfim, se o Presidente me der licença, é claro que

consideramos a assistência técnica muito importante, mas o
Governo atual acabou com a EMBRAPA e com as EMATERs. Por
quê? Porque e]-es deixaram para o mercado. A agricultura que
se vire. Não precisa mais naver agrônomo e não precisa mais
pesquisar. As multinacionais vão pesquisar para nós. Está aí
a lei de patentes que, para vergonha nossa, circulou no
Congresso Nacional, na primeira versão, em inglês. E ninguém
reagiu. A Embaixada norte-americana mandou-a goela abaixo da
comunidade cientifica agronômica do Pais. E o Presidente diz
que isso é modernismo. Este Pais está precisando de um pouco
de dignidade e de gente que se rebele contra as barbaridades
que estão fazendo. Espero que, nesta Semana da Pátria, pelo
menos as Forças Armadas lembrem-Se de salvar o nosso povo e
a nossa Pátria, pois o Governo está acabando com o povo
brasileiro e com a possibilidade de sermos uma Nação
i ndepencent e -
O Sr. Presidente - Comunico ao senhor que a sua intervenção
está muito entusiasmada, importante e interessante, mas
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temos dezenas de debatedores querendo se manifestar e,
dentro de cinco minutos, vamos encerrar os debates.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, ao microfone, o Sr.

Otacilio Cândido, da FETAEMG.
O Sr. Otacilio Cândido - Queria, inicialmente, passar um
dado para reafirmar o que os companheiros já disseram antes,
nos debates, sobre a anti-reforma agrária que acontece neste
Governo. Neste momento, em Unai, na região Noroeste, é
provável que sejam despejadas 92 famílias da Fazenda São
Pinho. O mesmo está acontecendo na Fazenda Frei Leopoldo, em
Lagoa Grande, que inclusive já está com um decreto de
interesse social.
Mas queria falar para o Dr. Fantini que, do jeito que ele

expôs a questão da RURALMINAS, dá a impressão de que todos
os projetos estão funcionando ás mil maravilhas. Queria
perguntar o seguinte: o senhor conhece o Projeto Funil, no
Município de Unai, que inclusive tem uma infra-estrutura
para produção? Ele, se funcionasse, com certeza resolveria o
problema de muitos desempregados daquela região. Para se ter
uma idéia, são 22km de canais que saem do rio Preto, na
perspectiva de irrigar cerca de 2.000ha, se não me engano.
Até as bombas de captação de água foram retiradas, e os
colonos não sabem quem as retirou e para onde foram. Queria
perguntar ao senhor de quem é a responsabilidade hoje dos
projetos que foram implantados pela RURALMINAS. E da
RIJRÂLMINAS ou do INCRA? O q ue tem que ser feito para colocar
esses projetos produzindo? Como recuperar o que foi
investido de dinheiro neles?
O Sr. Aluizio Fantini Valério - Perfeito. A área desse
projeto foi desapropriada pelo INCRA, em convênio com o
Governo do Estado, e a responsabilidade, naquele momento,
era da RURALMINAS, e continua sendo, em principio, até que
se equacione adequadamente o problema da irrigação.
Tivemos um momento de dificuldades para o projeto. Esse
momento já passou, há mais de dez anos, com certeza, e
quando reassumimos a RURALMINAS, fizemos contatos com
pessoas ligadas ao projeto. Percebemos, por parte dos
produtores que compunham o projeto, um desencanto e um
desinteresse muito grande com relação á atividade irrigada.
Em razão desse desinteresse que foi manifestado e de
frustrações que nos foram reveladas àquela época, ficamos
sem estimulo para prosseguir na sua reimplementação.
Mas trata-se de uma área com potencial muito grande.

Acreditamos que, se houver uma vontade muito forte e firme
dos produtores, poderemos perfeitamente estudar, juntamente
com o Governo, a forma de equacionar os recursos para a
retomada desse projeto, no qual depositamos, na década de
70, muitas esperanças.
Não tive tempo, quando expus os projetos, de falar sobre a

qualidade de cada um. Apenas mencionei os impactos em termos
do desenvolvimento da agricultura nas regiões onde os
projetos foram implantados.
Evidentemente, grande parte desses projetos não foge á
regra. Quando não foi possível dar ao produtor a estrutura
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mínima de que ele precisa e assegurar-lhe crédito compatível
com o estágio em que ele estava, bem como uma assistência
permanente, muito do esforço que se fez foi frustrado.
Não tive a intenção de dizer que os nossos projetos foram
melhores. Os projetos nossos aue estejam fora da agricultura
irrigada enfrentaram e enfrentam mais ou menos os mesmos
problemas que os outros projetos, geridos pelo INCRA: falta
de recurso, de infra-estrutura, de crédito ace quado, de
seguro agrícola e de assistência permanente, enfim, falta de
canais de comercialização. Eles não são diferentes dos
outros. Apenas não tive tempo de qualificar o estado ou a
qualidade de cada projeto.
Mas, quanto a Unai, quero dizer ao senhor que, se houver
vontade e determinação dos produtores, o Governo, com
certeza, terá sensibilidade para reestudar esse projeto e
retorná-lo.
O Sr. Coordenador - Tenho urna pergunta para Maria Antônia,
de José Pedro Lúcio Amara], Secretário da APTOCAP, do
assentamento. Por que foi tirada do INCRA a responsabilidade
de colocar eletrificação nos assentamentos?
A Sra. Maria Antônla Costa Nogueira - Em primeiro lugar,
foi o próprio INCRA nacional, por meio de seu Presidente á
época, o Dr. Raul cio Valle, que assinou uma portaria tirando
de si essa responsabilidade. Discordamos disso e queremos
que seja mantida a responsabilidade do INCRA para a
eletrificação nos projetos de assentamento,
O Sr. Coordenador - Uma última pergunta para a Dra.

Rosanne, de João Batista Resende, da Fundação João Pinheiro.
Você propõe a parceria do INCRA com outras instituições
para a execução, a implementação e o desenvolvimento dos
programas de assentamento. Quais seriam os parceiros e quais
as ações a serem desenvolvidas por eles?
A Sra. Rosanne Galiupo Fernandes Félix - A implantação e o

desenvolvimento de um processo de assentamento envolvem uma
série de atividades em nível de desenvolvimento econômico,
social e político.
O que tentei explicar na resposta anterior e q ue exporei
novamente nesta resposta é que não somos um órgão executor
direto desse t-ipo de atividade. Precisamos de parceiros,
inclusive nos setores de recursos numanos e financeiros, que
sejam capazes de desenvolver junto a nós um programa efetivo
de prestação de serviços na área de assentamentos.
Também é importante haver parceria na definição de
programas, como temos feito atualmente, por meio da Comissão
Operacional para Assentamentos em Reforma Agrária, da qual
fazem parte o INCRA, a Fundação João Pinneiro. o IEF e a
EMATER, entre Outros órgãos. Essa Comissão está, no momento,
elaborando um plano de desenvolvimento integrado para o
futuro assentamento Oziel Pereira da Silva, em Valadares.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência informa aos participantes

q ue hoje, quarta-feira, este seminário será subdivido em
duas pa r tes, e o senhor que fez a intervenção verbal terá a
oportunidade, no segundo painel, de fazer a sua pergunta.
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No periodo da manhã teremos dois painéis, e à tarde, de 14
às 18 horas, teremos grupos de trabalho. Os grupos de
trabalho têm por objetivo a apresentação e a discussão das
propostas que vão compor o documento que será apreciado na
plenária final de amanhã.
Informamos ainda que, para efeito de registro de presença

no crachá, esta reunião plenária, prevista para encerrar-se
ao meio-dia, vale como uma só reunião, apesar de englobar
dois painéis, conforme consta no regulamento do seminário.
Esclarecemos, também, que os crachás não serão carimbados na
entrada dos grupos de trabalho.
Agradecemos aos nossos debatedores e conferencistas desta
parte da manhã, em seu primeiro painel sobre Assentamentos,
Modelos e Resultados.
Agradecendo a presença de todos os participantes, a
Presidência vai suspender a reunião por 5 minutos para, em
seguida. dar prosseguimento ao Seminário Legislativo. Estão
suspensos nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - .4 Presidência convida a tomar assento à
mesa, para o segundo painel, os conferencistas. Exmos. Srs.
ArHndo Porto, M 4 nistro da Agricultura: Alysson Paulinellj,
Secretário da Agricultura; João Batista dos Mares Guia.
Assessor Especial do Governador de Minas Gerais para a
Reforma Agrária; os debatedores, Exmos. Srs. Jean Marc Van
Derwe i d. Diretor da Assessoria e Serviços a Projetos de
Agricultura Alternativa; Eduardo Magalhães Ribeiro.
Professor do Departamento de Administração e Economia da
Universidade Federal de Lavras; Juraci Moreira Souto,
Diretor de Política Agricola da FETÂEMG. e Gilman Viana
Rodrigues, Presidente da FAEMG; e o Deputado Dilzon Melo,
coordenador dos debates do segundo painel desta manhã.
Vamos, portanto, dar inicio ao segundo painel desta parte
da manhã. Política Agrícola e Agricultura Familiar.

Palavras do Ministro Arlin qo Porto
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais.
Deputado Agostinho atrús; Sr. Secretário da Agricultura.
Dr. Alysson Paulinelli; Sr. Coordenador do Programa de
Reforma Agrária em Minas Gerais, Secretário João Batista dos
Mares Guia; demais componentes da Mesa, Srs. Deputados.
senhoras e senhores, primeiramente, quero agradecer o
convite que me foi formulado pela coordenação deste
seminário, para poder trazer a nossa mensagem e o nosso
posicionamento em relação a esse tema tão importante e
atual
Sem dúvida, vivemos um momento de muita expectativa quanto
à reforma agrária. Lembro que o nosso Ministério da
Agricultura tem Sido um parceiro do Ministro Raul Jungmann,
que é o responsável por proceder à reforma agrária neste
Pais. O Ministério da Agricultura tem consciência de que a
integração deve existir, e essa integração só acontece
quando, na prática, a tivermos dentro do Governo.
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O tema que me foi proposto é Política Agrícola e
Agricultura Familiar, e vou tentar me ater a ele. Gostaria
de destacar a importância do momento que estamos vivendo, em
que o Governo se coloca dentro de um ambiente de preocupação
em relação à agricultura em nosso País. Tivemos, no ano
passado, uma queda de produção muito grande. O Brasil, que
ultrapassou o seu limite de 80.000.000t. volta para
73.000.000t. Conseqüentemente, com a redução cesse estoque.
verificamos a redução dos estoques interno e internacional e
a elevação dos pr eços para o produtor, do ano passado para
este ano. Além disso, com o Plano Real, houve o aumento do
consumo, o que leva ao produtor rural, ao homem do campo a
certeza de que precisa voltar a produzir; produzindo, ceverã
atingir a rentabilidade necessária.
AO tornar posse rio cargo de Ministro da Agricultura, falei
ao Sr. Presidente sobre a necessidade de a atividaderural
brasileira ser lucrativa. Quando isso ocorrer, poderá haver
o afastamento do Governo das ações da agricultura
brasileira, que não mais precisará receber subsídios e ser
acompanhada de perto. O Governo poderá tão-somente traçar as
normas e. a partir dai, fazer o seu encaminhamento e a sua
implantação. Para isso, primeiro é necessário que a
atividade seja lucrativa. Não podemos imaginar que uma
atividade econômica, em um pais capitalista, possa viver
apenas de resultados negativos. Para isso. o Sr. Presidente
da República promoveu, em primeiro lugar, uma operação
denominada securitização. Os produtores rurais brasileiros
estavam - e estão - altamente endividados e com débitos
vencidos.
Por isso, o Congresso Nacional aprovou a securitização.
Fixou-se o limite de R$7.000.000,000,00 para que se faça o
alongamento do perfil das dividas dos produtores. Eram 225
mil produtores que teriam o direito de securitizarem suas
dividas. Terminou, no dia 22 de julho, o período para
securitização. Cento e noventa e dois mil produtores
conseguiram fazer a renegociação de seus débitos, atingindo
recursos da ordem de R$6.600.000.000,00. Temos um
remanescente da ordem de R$400.000.000.00, que estão
aplicados nos ctiamados bolsões de endividamento.
Atendendo a reivindicação do Governador Eduardo Azeredo e
com a ação do nosso Secretário Alysson Paulineili, na última
quinta-feira o Banco Central aprovou também a securitização
de todos os produtores que estavam em débito com a
Minascaixa. Recursos da ordem de R$53.000.000,00 também
serão renegociados através do BEMGE. Ampliamos o leque de
atendimento aos procutores. especialmente os mineiros. Em
Minas Gerais, o percentual de negociação utrapassou o
limite de 95%. mostrando que, em nível da ativicade rural
brasileira, o perfil de endividamento do produtor rural
mineiro é um dos melhores.
Preocupado em estimular a produtividade, o Presidente
Fernando Henrique lançou, no dia 28 de junho, um programa de
safra. Entendemos que a atividade rural tem que ter ação
imediata, de curto prazo, mas também tem que ter ações de
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médio e longo prazos. Como ação de Curto prazo, o plano de
safras foi implementado no momento mais oportuno. O
Presidente, ao anunciá-lo, procurou ampliar o volume de
recursos disponíveis para a agricultura brasileira. Cinco
bilhões e duzentos milhões de reais serão gastos para
custeio da atividade agropecuária. No ano cassado, tivemos
menos de R$3.000.000.000.00. Os juros de 16%, no ano
passado, foram reduzidos a 12%. Lançou-se, ainda, o
zoneamento agrícola, como alternativa, como forma de
orientar o produtor, diminuir seus riscos e reduzir as taxas
do PROAGRO. Os produtores que recorrem a financiamentos
podem fazer seguros da sua safra. Mais do que isso, o
Presidente determinou o pagamento da civida de todos os
PROAGROs. O Governo devia aos produtores os PROAGROs de 1991
a 1995. Os recursos eram da ordem de R$800.000.000,00. Por
isso, o Sr. Presidente, através de decreto, determinou esse
pagamento, que já será efetuado a partir de setembro. Essa
ação foi emergencial em termos de política agrícola. O que
se está consolidando, a partir de amanhã, é o Fórum Nacional
da Agricultura, com a participação de 300 pessoas. Estarão
presentes pesquisadores, educadores, cientistas, produtores
rurais, etc. isso será feito com o objetivo de integrarmos
todo o processo produtivo nacional, para definirmos as ações
que deverão ser implementadas na definição de uma política
nacional duradoura. Paralelo a isso, será instalado o
Conselho Nacional de Política Agrícola, que terá a função de
buscar subsídios dentro do Fórum Nacional, condensando e
implementando ações, para que o produtor rural possa ter
condições de produzir com mais tranqüilidade. Nesse Fórum,
estaremos discutindo as várias eta pas da atividade rural.
Discutiremos, em primeiro lugar, a extensão rural. Ela é
importante. Ela deve ser pública, federal. estadual
municipal ou privada ? Ela tem um processo de integração na
transferência de tecnologia. A pesquisa deve continuar, deve
ser apenas estatal, ou deve ser colocada á disposição da
iniciativa privada? Os custos de produção deverão ser
revistos.
A partir dai, são fases importantes os processos de

comerc i alização, estocagerr, importação e exportação. tão
importantes quanto a liberação purae simples de recursos
para financiamento. Esse Fórumterá a função ce definir os
principais tópicos, e, no ámpito regioral. estaremos
discutindo especificamente caca tema a fim de elaborar um
documento que possa contribuir para o encontro de soluções.
Diria que este seminário tem essa função, ele abre os
principais temas, vem trazer propostas e. sobretudo, receber
propostas. Tenho certeza de que daqui irão sair muitas
propostas, não apenas em relação á reforma agrária, mas em
relação ao conjunto da ativicaae rural brasileira.
Sr. Presidente, ao final dos trabalhos apresentados, nós.
do Ministério da Agricultura - inaependentemente de fazermos
parte do processo de reforma agrária -, buscaremos subsídios
para que possamos implementar com mais agilidade as nossas
ações A partir da definição de uma política agrícola de
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médio e longo prazos, o produtor rural passará a ter mais
confiança e a se integrar mais dentro da ação.
Em relação á política agrícola neste momento, gostaria de
dizer que para que isso se consolide temos de estar
integrados com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo,
com as entidades de classe, com a Federação da Agricultura
do Estado de Minas Gerais, com a Federação dos Trabalhaciores
na Agricultura, através da FETAEMG, dos vários sindicatos e
das cooperativas. Enfim, temos de tomar ações enérgicas para
que a política agrícola possa ser implementada com
eficiência.
Buscando uma preocupação de ação emergencial, mas que

deverá ter um caráter duradouro, o Presidente da República
lançou o ano passado o Programa Nacional de Agricultura
Familiar - PRONAF -, que é um dos temas sobre os quais me
foi dada a oportunidade de aqui falar. O PRONAF é resultado
ce uma negociação feita entre a Confederação Nacional dos
Trabalhadores na Agricultura - CONTAG -. e o Governo, O
Presidente ca República entendeu a proposta como uma
proposta legitima e por isso implementou o ano passado esse
programa. Lamentavelmente ele não foi eficiente. Na
realidade, R$200.000.000.00 foram colocados à disposição do
programa para financiamento, através do Banco do Brasil, mas
apenas pouco mais de R$30.000.000,00 foram aplicados em todo
o Pais. Um programa que atinge um pouco mais de 15% não pode
ter obtido sucesso. Por isso, apresentamos ao Presidente
algumas alternativas, como o processo de descentralização.
Entendíamos que investir recursos em custeio não era
suficiente. O PRONAF só atende produtores que tenham até
dois empregados rurais permanentes. Procuramos apresentar
algumas novas alternativas. A primeira foi a seguinte:
manter o limite de R$200.000.000,00 para o custeio, mas
ampliando, para investimento, recursos da ordem de
R$800.000.000,00. Isso dentro de um conjunto de análises, de
pontos que levantamos, que estavam estrangulando o PRONAF e
a agricultura familiar. Os juros que estavam sendo cobrados
eram de 12%. Era necessário que a agricultura familiar
tivesse um tratamento diferenciado. Por isso, os juros de
custeio da agr-icultura familiar foram reduzidos a 9%. o que
sinaliza que é uma prioriOade do Governo a manutenção da
família no campo. Quando reduzimos os juros a 9%. foi
justamente com esse objetivo.
Dentro do contexto do seguro agrícola, o PRONAF paga apenas
2% do PROAGRO, enquanto a agricultura tradicional paga até
6.7%. Mas para que esse recurso fosse colocado à disposição
do produtor, propusemos ao Presidente algumas alterações,
que, no final, ele acatou.
Na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, vamos proceder á

descentralização do PRONAF.
Por isso dividimos a descentralização em duas partes: a

descentralização operacional e a financeira. A
descentralização operacional, para a qual estaremos
contratando a EMATER cie cada Estado - e aqui está acertado
com o Presidente da EMATER-MO - através de seu Secretário.
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Queremos que ela passe a ser um componente gerenciador da
nossa PRONAF.
Naturalmente o Secretário de Agricultura é o grande
responsável pelo programa nesse Estado. O Secretário, Sr.
Alysson Paulinelli, já se reuniu com as lideranças, com os
produtores rurais, em todos os pontos do Estado, levando
esta nova proposta, já preparando o clima para que, na
próxima semana, o processo possa ser efetivamente
implementado.
Nessa descentralização operacional tínhamos o objetivo de
fazer com que os recursos pudessem ser alocados, mas, muito
mais importante do que isso, é saber onde serão empregados.
E saber o que o pequeno agricultor irá fazer com esse
dinheiro. Não adianta apenas liberar R$5.000,00 para o
produtor que já está há anos e anos tentando plantar e não
consegue um resultado financeiro necessário. Não é justo o
agricultor ficar o ano todo preparando a sua terra e, ao
final, não obter lucro para atender seus anseios mínimos de
cuidar, de criar sua família com dignidade. Por isso estamos
abrindo a possibilidade de investimentos. O investimento na
renda, em que o produtor poderá, com parte de seus recursos,
fazer a reforma de suas pastagens, de suas instalações,
mudar de atividade econômica. Por exemplo, se ele planta
milho, poderá buscar a horticultura, a fruticultura,. Se ele
tem a pecuária leiteira, pode renovar o seu rebanho, pode
tirar os animais que não estejam dando a produção adequada,
que não estejam dando produtividade. Ele pode comprar novas
vacas para poder produzir com mais eficiência. Enfim, é o
técnico da EMATER que estará discutindo com o produtor,
encontrando a melhor alternativa para que ele possa, obtendo
o financiamento, ter renda para poder assumir o seu
compromisso.
A nossa proposta é fazer com que o produtor esteja imbuído
dessa nova oportunidade que o Governo está oferecendo.
Agora, é preciso que ele não tenha a ilusão de resolver
todos os seus problemas apenas com esses recursos. Ele deve
estar consciente de seus atos, ele tem de ser um gerente de
sua propriedade. Tem que saber que mesmo sendo um pequeno
produtor, deve encontrar o problema de competitividade. Par-a
isso, o Ministério da Agricultura contrata a EMATER, que
prestará assistência, e o pequeno produtor não terá nenhum
ônus com assistência técnica ou com a extensão rural. Esse
ônus será ao Governo Federal especificamente, com o
pagamento feito pelo Ministério da Agricultura.
Além do investimento na melhoria de sua renda, o produtor
poderá fazer melhoria da sua condição de vida. Seria injusto
ele ter financiamento para reformar o curral, a sua pocilga,
enquanto a sua casa está em condição lastimosa. Por isso, o
financiamento também visa melhorar as condições de vida da
família. Essa melhoria da qualidade de vida da família trará
também a possibilidade de ele poder reparar a Sua
residência, ampliá-la, contratar ligação de energia elétrica
e colocar abastecimento de água. Enfim, o mínimo. 0 que O
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produtor rural quer não é muito. Ele se contenta com o
pouco. E o Governo é obrigado a dar o mínimo a ele.
O Sr. Presidente - Quero comunicar que V. Exa. dispõe de
mais 3 minutos, uma vez que o número de apresentações e o
tempo destinado aos debatedores foi estabelecido pelas
próprias entidades que ajudaram a organizar este seminário.
Dai, estar apenas lembrando a V. Exa., que nos honra com sua
presença, que o senhor dispõe de mais 3 minutos.
O Ministro Arlindo Porto - Está bom. Fecharei a minha

exposição em 3 minutos.
A partir dai, então, com essas informações, com esses
recursos, o produtor poderá ter uma qualidade de vida melhor
e fatalmente permanecer no campo. E sem dúvida objetivo do
Governo a permanência do trabalhador no campo, com
dignidade, produzindo e gerando renda para ele, sua família
e a sociedade.
O outro item que gostaria de abordar seria a
descentralização financeira. Não será apenas o Banco do
Brasil o agente financiador. Estaremos repassando também a
possibilidade de as cooperativas de crédito e o Banco do
Estado de Minas Gerais serem Outros agentes financiadores.
Fatalmente, isso facilitará a liberação dos recursos, e
certamente haverá mais possibilidades de o produtor ter
acesso, com mais agilidade, a esses recursos.
Para que isso aconteça, é claro que ainda temos muito o que
fazer. Mais do que nunca, pelo PRONAF, a lei exige a
integração dos vários segmentos, especialmente dos
representantes do capital e do trabalho. A FAEMG e a FETÂEMG
têm um compromisso de participação nesse processo. Deveremos
criar aqui uma comissão estadual do PRONAF, coma função de
fazer com que haja essa relação, que defina suas
prioridades. Da mesma forma, nos municípios, deverão ser
constituídas comissões municipais de agropecuária, nas quais
se estará buscando atendimento á agricultura familiar. Os
sindicatos de trabalhadores e de empregadores também têm uma
participação fundamental no processo de qualificar e
identificar quem é o produtor ligado á agricultura familiar.
Igual importância nesse processo tem a EMATER, que dará a
carta de habilitação.
Creio que, com isso, estaremos dando um passo no sentido de
fortalecer a agricultura familiar e, mais do que isso, de
dar condição de dignidade a esses cidadãos. Estaremos
comemorando, no proximo sábado, o Dia ca Independência.
Podemos, sim, comemorar a independência em seu aspecto
político, com a democracia. Mas não podemos comemorar a
independência de um Pais onde ainda há pessoas que moram em
um barraco de lona, que vivem sob um viaduto, que vivem de
esmola, sem a mínima condição de educação, de saúde e de
segurança. Acho que a incepencéncia é muito mais ampla. E a
independência ao trabalhador, em especial do trabalhador
rural, da agricultura familiar, e de todos os cidadãos, de
modo geral, passa pelo alcance da dignidade. E a dignidade
se consegue com renda, com participação e contribuição para
o desenvolvimento do Pais. Muito obrigado.
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Palavras do Secretário Alysson Paulinelli

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia, Exmo. Sr. Ministro da
Agricultura. Srs. Deputados, senhores dirigentes de órgãos e
de entidades aqui presentes, senhores debatedores, senhores
participantes deste conclave, é com muita honra que
atendemos a esse convite. Aliás, também participamos da
reunião preparatória, quando o Assessor do Governador propôs
a realização desta reunião com o intuito de q ue abríssemos,
em Minas Gerais, uma oportunidade ao diálogo.
Esta é a orientação que temos recebido do Governador
Eduardo Azeredo: buscar soluções por meio de diálogo e
entendimento. Confesso q ue aqui venho com a mente abe'ta, no
sentido de que encontremos uma solução para amenizar as
dificuldades pelas quais estamos passando no setor agrícola
e os desacertos que esse setor tem vivido e. especialmente,
que encontremos fórmulas que nos levem á agilização das
medidas necessárias para evitar o desajuste que ainda existe
no meio rural brasileiro.
Há uma situação evidente, mas que não é exclusivamente
brasileira. Os países do Terceiro Mundo, especialmente os
tropicais, têm sofrido um processo de degradação de seu
sistema produtivo. Nesses países, em função do modelo
econômico existente nas grandes regiões do globo, a
atividade agrícola tem sido, nas principais áreas pobres,
uma eterna transferidora de renda ao setor urbano. E a
política econômica brasileira, por mais esforço que se tenha
feito, ainda não encontrou uma fórmula para estancar essa
transferência de renda, que tem sido perversa. O próprio
instituto que orienta o Governo na macroeconomia, a FIPE,
identificou o ano de 1995 como o mais perverso, na história
brasileira, em termos de transferência de renda. Ou seja, a
atividade agrícola e seus trabalhadores e produtores
transferiram para a atividade urbana, no ano passado,
R$10.000.000.000.00.
Eu, um pouco mais mineiro, não uso as fórmulas econômicas
muito complicadas utilizadas Dela FIPE. Uso uma fórmula
econômica que, para mim, é muito mais realista. Eu pego o
volume da produção em 1995 e tomo os preços "vis-á-vis' de
1994 e 1995. Encontrei uma diferença mais 

p
erversa: deu

US$14.000.000.000,00 a transferência do setor agrícola ao
setor urbano. Isso é realmente perve r so. A sociedade
brasileira precisa acordar para ver isso. Esse recurso daria
para equilibrar a atividade agrícola. Daria para dar
res posta aquilo que o Ministro lançou como um repto na sua
posse e colocou aqui como tema principal da sua
apresentação.
A atividade agricola tem que ser rentável e, se ela não for
rentável, só gerará injustiça social. Hoje, estamos vendo o
fruto da injustiça social: aquele que não tem a terra e quer
ter a terra. aquele que tem a terra e a está perdendo. Os
institutos mais confiáveis indicam que estamos com uma
evasão do sistema produtivo da ordem de 100 mil famílias por
ano. E essa é uma realidade dura que a sociedade brasileira
tem que compreender.



346

Não podemos apenas colocar temas que são delicados, como
esse que estamos discutindo. Colocar o problema da renda sem
que sejam tomadas medidas práticas e objetivas, é inútil. Há
a necessidade de ação governamental, sim, mas é necessário
que toda a sociedade brasileira pense nisso. Ando preocupado
com isso.
Tenho vindo aqui, várias vezes, e discutido esses problemas
sérios. Essa distorção reflete não só na renda do produtor,
nas condições de vida dele, mas também na degradação dos
recursos naturais que esse Pais tem e que são fabulosos.
Isso me preocupa muito, pois um produtor que está com renda
baixa, ou está com renda negativa, como estamos vendo, não
tem condições de fazer uso adequado dos recursos de que
dispõe. Ao contrário, estamos vivendo em um país que,
infelizmente, nesses últimos 15 anos, usa extrativamente os
seus recursos naturais do campo.
Estamos exaurindo o nosso solo, estragando os nossos
mananciais de água, poluindo as nossas terras, enfim,
fazendo uso extrativo, o que é danoso. Têm razão os
ambientalistas quando reclamam, mas têm razão também os
produtores quando optam por fazer uso dos recursos e manter
viva a sua família por meio do sistema extrativo.
Confesso que tenho acompanhado isso com muito cuidado e

vejo que estamos tendo uma regressão nesses últimos 15 anos
em termos de qualidade do uso dos nossos recursos naturais.
A sociedade brasileira vai ter que verificar isso, e há um
fato que é inusitado: o Brasil não é mais aquele pais
agrícola onde as decisões emanavam do campo. O setor
agrícola, hoje, não tem 20% dos votos. E a democracia
funciona de acordo com a quantidade de pessoas que decidem.
Esta é a minha grande preocupação: a sociedade brasileira

está procurando seguir modelos de países em desenvolvimento,
com relação às suas formas econômicas.
As nossas políticas econômicas, a política monetária, a
política cambial, são modelos transmitidos pelos organismos
internacionais das sociedades desenvolvidas. Querem
transplantar para cá modelos econômicos que, evidentemente,
vão criar esse tipo de desajuste que estamos vivendo. A
sociedade brasi-leira ainda não percebeu que ela vai ser a
grande prejudicada nesse sistema.
A evasão de milhares emilhares de famílias do meio rural é

que gera os quistos à margem dos grandes centros. Essa
sociedade não percebeu que só ela é capaz hoje de decidir.
Não adianta falar em partido rural ou voto rural. A
sociedade urbana brasileira é que tem de decidir sobre a
política econômica, para que ela volte a viabilizar a
atividade agrícola, sem exaurir a capacidade do produtor e
escorraçá-lo do meio rural.
Aqui, vamos discutir exatamente o fenômeno inverso.

Queremos é abrir novas oportunidades a novos produtores por
meio do assentamento em reforma agrária. E pergunto: se de
um lado estamos desassentando muito mais do que assentamos,
onde vamos chegar? Penso que Minas Gerais tem de analisar
isso com muita consciência, procurando as causas. Outro dia,
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junto com um representante do assessor cio Governador, disse
no INCRA que estamos enxugando gelo, que ele está sendo
enxugado pelo Governo Federal, ou seja, com a toalha verde-
amarela. Estão querendo colocar os Estados. Muito bem. Vamos
colocar a toalha com o triângulo vermelho e vamos colocar a
dos municipios também. Quanto mais toalha oassarmos no gelo,
mais água vai dar, se não estancarmos o processo de
submissão da politica agricola a uma QOliica econômica Que,
evidentemente, só vai criar deformações. Tem razão o
Ministro: ou mudamos esse sistema ou agravaremos o problema
social brasileiro. Precisamos disso com urgência.
Confesso até aos senhores que penso aue os instrumentos já
estão disponiveis. Em 500 anos de civilização, o Brasil só
tem efetivamente 25% da sua área ocupada. Será que vamos
criar um trauma nos 25% aue já sofrem outro tipo de pressão,
numa luta pela posse da terra, quando o Brasil ainda tem 75%
da sua área vazia? A Constituição tentou abrir a
desapropriação á propriedade improdutiva, mas estamos vendo
que o Governo está emaranhado numa politica econômica que o
tolhe também. Ele não consegue fazer a reforma fiscal e gera
o déficit público, que, neste mês, ultrapassará a casa dos
R$60.000.000.000,00. Ele precisa girar essa divida
mobiliária e não está conseguindo. Tem, então, que pagar
juros mais caros. Isso começa a refletir no sistema
produtivo, que tem que concorrer num mundo globalizado que
se abre com economias que oferecem taxa de juros de 0.5% e
até menos ao mês. E nosso desajuste continua. Estamos na
fase em que quem devia já se quebrou, quem não devia está
devendo ou está morrendo de inanição.
Essas são polêmicas que temos que discutir aqui na base,
porque é todo um esforço que a sociedade brasileira precisa
fazer. O problema da reforma agrária no Brasil, a meu ver, é
um problema de justiça social. O sistema econômico
brasileiro sempre exauriu o meio rural. Penso que tenho
autoridade para dizer isso, por que fui cinco anos governo e
lutei no sentido de tentar equilibrar renda rural e
transferência. Confesso aos senhores que, mesmo tendo todo o
aooio que tive, peguei um orçamento monetário com 23% e o
deixei com 52% aplicado no setor rural. Eram
US$18.500.000.000,00 que circulavam a favor de produtores
com preferência de juros e de utilização na oequena
propriedade. E, mesmo assim, não conseguimos estancar a
transferência de renda. Tinhamos esse cuidado, e não estou
aqui inventando coisa nova. Eu tive o cuidado em tentar
reequilibrar um sistema econômico que não transferisse a
renda do meio rural para o meio urbano, porque a
conseqüência seria essa, ou seja, um desajuste cada vez
maior. Sinto que, naquele periodo, houve até uma relativa
redução, mas não consegui fazê-la totalmente. Confesso que.
mesmo com o apoio que tive, com o volume de recursos de Que
dispusemos e com o esforço que fizemos... Fizemos
assentamentos sim, pois fui quem mais desapropriou até hoje.
Foram 2.530.000ha. Fiz discriminatórias, deixei registrado



348

em livros públicos a bagatela de 29.000.000ha, e deixei em
discriminação 13.000 000na.
Houve a discriminatória já na fase final. Toda
discriminatória leva normalmente, em Minas Gerais, seis
anos, mas, naquela época, conseguia-se fazê-la em três a
quatro anos.
Chegamos a discriminar 42.000.000ha, que ficaram á

disposição do Governo e do INCRA e ainda estão, mas, mesmo
assim, confesso, não consegui fazer o que deveria ser feito,
ou seja, estancar esse vazamento, essa transferência cruel
de renda rural para o setor urbano.
O modelo econômico vigente no mundo atual vai exigir muito
do Governo para reequilibrar isso, especialmente se o
Governo quer corrigir as deformações sociais existentes. Ele
precisa de fazer mudanças profundas e está sem recursos para
fazer assentamentos.
Temos conosco o Juracy, que é testemunha de que, desde
1992, a seis mãos, visitamos os assentamentos existentes em
Minas Gerais. Foram 31 os visitados naquela época. lembra-se
o Juracy. Fizemos um relatório, junto com o INCRA. mostrando
as péssimas condições de 28 projetos, que eram quase favelas
rurais. Pedimos recursos. Era Presidente do INCRA um
mineiro, que deu prioridade a isso, colocando-o em
orçamento, ajustando os recursos disponíveis para o
orçamento seguinte, para que Minas desse exemplo, ou que,
pelo menos, arrumasse a casa e melhorasse a condição dos
assentamentos existentes. Um dos assentamentos era bom, dois
eram razoáveis e os demais 28. péssimos. Ainda são péssimos.
Mas pouquissimo se fez. Todo ano é a mesma conversa: não há
disponibilidade financeira; o Governo fez cortes, não tem
recursos para melhorias, para colocar energia elétrica, para
melhorar estradas ou para financiar.
O PROCERA. meu Deusao céu, deveria ser obrigatório para
cada assentado. Está aqui o Juraci. que conhece a nossa
luta, a luta do Estado, do INCRA e da FETAEMG, e não
conseguimos alcançar o nosso objetivo. O Governo está
procrastinanco a Solução porque não tem recursos. A
sociedade brasileira precisa compreender isso. Ela precisa
forçar o Governo a fazer a sua reforma fiscal e tributária.
para que ele tenha recursos para investir no setor agrícola
e para fazer o que o Ministro definiu como a base de sua
política: fazer com que a atividade agrícola seja rentável,
porque, sendo rentável, teremos o homem estabilizado no
campo, com a solução do problema de uma forma racional.
Temos de assentar o homem no campo para ter uma atividade

que lhe dê, pelo menos, as condições mínimas de vida.
Palavras do Sr. Jean Marc van Derweid

Tentarei, em 10 minutos, o que é praticamente impossível,
comentar a quantidade de problemas que já foram colocados.
bem como vários outros, com os quais sofremos, mas que ainda
não foram comentados.
Temos de reconhecer q ue assentar é uma necessidade
imperiosa. Os dois apresentadores aue me antecederam
mencionaram a evasão de 100 mil pessoas. por ano, do campo.



Isso significou, nas últimas três décadas, a bagatela de 40
milhões de pessoas. ou seja, praticamente inverteu-se o
perfil de distribuição da população do Pais.
As metas de assentamento hoje são inferiores à quantidade
de pessoas que saem do campo. Estamos, na verdade, num poço
sem fundo. Transfere-se pobreza para a zona urbana. As
estatísticas mais conservadoras indicam cue há 18 milhões de
famintos e de miseráveis no Pais a pesquisa do Banco Mundial
indica até um pouco mais dos quais metae está na zona
urbana. Inclusive uma porcentagem alta, metade cia metade.
está nas zonas mais ricas do Pais, nas zonas metropolitanas
da Região Sudeste.
Se estamos transferindo pobreza para a zona urbana, temos

que pensar, em longo prazo, qual o futuro do Pais. Hoje, as
cidades são grandes favelas. E esse o modelo que deixaremos
para as gerações futuras? Favelões com miséria permanente,
onde hoje a possibilidade de absorver essa mão-de-obra
excedente é praticamente nula, pelo perfil de
desenvolvimento urbano industrial que temos.
Mesmo nos momentos mais recentes de retomada de
desenvolvimento, temos verificado que os índices de emprego
não têm subido na mesma proporção, quando não se mantêm
estacionados ou até caem. Se a tendência de transferência de
tecnologias que vem do Primeiro Mundo se mantém no ritmo e
na orientação que têm, isso tenderá a se agravar. Portanto,
estamos encaminhados para uma situação de permanente
marginalização e de exclusão social de parcela gigantesca da
população.
Se ainda temos possibilidade, ainda não é tarde demais para
mudarmos isso, mas é preciso decisão e vontade política para
pensar um pais diferente, com uma forte descentralização da
população. Já existe uma série de pesquisas em nível
internacional. Recentemente, esteve no Brasil o ex-Reitor da
Universidade das Nações Unidas, Dr. Vassi Sachi. aue falava
da imperiosa necessidade de, em cenário futuro,
descentralização dos grandes centros urbanos. Esse é um
sinal que já vem sendo colocado nas economias do Primeiro
Mundo
Nesse processo de descentralização, temos que começar por
impedir a continuidade da concentração. O qrime'ro ato é
manter quem está no campo. Manter no campo não pode ser
visto como uma fórmula cie manter a miséria onde estâ, ou
seja, criar uma espécie de gueto rural onde as oessoas
fiquem, mais ou menos, onde estão para impedir q ue elas se
transfiram para as cidades.
Em São Paulo, já houve alguns programas nos q uais o Governo

do Estado investia no financiamento do retorno das oessoas
ao campo. Era uma espécie de peteca. A miséria urbana
voltando para a miséria rural e vice-versa, com idas e
vindas, dependendo das circunstâncias e do momento.
E necessário uma política radical. Temos que pensar numa

estratégia revolucionária. E preciso pensar em outro pais e
começar a construi-lo desde já. Para isso, precisamos
analisar os fatores que geram essa evasão permanente, O
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processo de concentração da propriedade da terra certamente
é um.
Não há dúvida nenhuma. Quanto mais você empurra a pequena

produção para fragmentar o espaço de propriedade existente -
e essa fragmentação é continua -. cada vez mais se tem
propriedade cie tamanho menor entre os pequenos produtores.
Por outro lado, é preciso pensar nas condições de vida dessa
população cio campo.
A propriedade da terra é um elemento essencial. Sem dúvida
nenhuma, a reforma agrária é um elemento essencial, mas não
adianta distribuir terras se quem as recebe fica nas mesmas
condições dos que as perderam. Quando os pequenos produtores
abandonam a terra e se transformam em sem-terras ou
imigrantes, não fazem isso porque tiveram uma melhor opção.
Fazem isso porque não tiveram nenhuma. A situação de miséria
é de tal ordem, que eles partem para tentar uma segunda
alternativa em algum lugar.
A situação não se resolve somente com uma partilha de
terras se não são dadas àqueles que as recebem as condições
necessárias para que se transformem em produtores
eficientes, capazes de progredir, gerar renda, enfrentar as
forças de mercado.
O acesso à terra é essencial, e esse debate sobre a reforma
agrária não pode tratar de outra coisa. Mas temos de
analisar, também, as outras condições que levam o pequeno
produtor a quebrar e a partir e as condições necessárias
para que ele fique.
Ai entra uma série de outras questões. Hoje, em pequenas
propriedades, há uma dicotomia tecnológica. O pequeno
produtor, tradicionalmente, garimpa os recursos naturais.
Esse garimpo pode ser sustentável e já o foi em condições de
baixa produtividade.
Se alguém possui terras suficientes, poderá, cia forma
tradicional, deixar que os recursos naturais se restabeleçam
e se restabeleça a fertilidade natural Co solo. E um sistema
de cultivo sobre queimada, que vem dos primórdios da
agricultura.
Ocorre que temos dois problemas: precisamos de uma
quantidade sufi-ciente de terras; em segundo lugar, esses
sistemas têm produtividade em riiveis tão baixos, que não
conseguem sustentar a enorme população que não está no
campo. Seria necessário termos uma oferta tecnológica que
permitisse o aumento da produtividade da pequena produção.
de acordo com as condições q ue o pequeno produtor tem.
A outra parte Co problema seria conhecer as alternativas

que existiriam para o pequeno produtor. Normalmente, o que
se oferece, quando se fala em desenvolvimento rural - setor
em aue tenho trabalriado há muitos anos, desde o Banco
Mundial até a FAO, onde sou, atualmente, Consultor para
Projetos de Desenvolvimento Sustentável na África -, o que
se tem de oferecer, normalmente, á pequena produção é o que
a grande produção já faz. Oferece-se um pacote tecnológico,
que tem Custos elevados e riscos comprovadamente
insustentáveis para a pequena produção, tanto do ponto de
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vista da sua capacidade de enfrentar os riscos de mercado
Quanto do ponto de vista da sua capacidade de absorver essa
tecnologia. segundo as condições climáticas em Que estiver
colocado. Portanto, oferecer ao pequeno, simplesmente, a
extensão do que, hoje, é a tecnologia da grande produção não
tem resultados maciços em nenhum lugar co mundo. pode dar
resultado para alguns, uma pequena parcela, mas a grande
maioria não consegue acompanhar esse processo e quebra.
E preciso pensar uma terceira via, é o que es-amos Discando
como organização não governamental essa condção já é
reconhecida por vários organismos internacionais. Ë uma
tecnologia apropriada para a pequena produção, que chamamos
de agroecologia ou agricultura alternativa, como se denomina
mais genericamente.
Temos Obtido resultados extremamente interessantes, apesar
das condições dificílimas. pois trabalhamos com os
produtores mais pobres, mas é possível doorar Ou triplicar a
produtividade das pequenas propriedades - que partem de
baixos patamares de produtividade, evidentemente -. sem ter
custos que representem riscos que tornem inviável a sua
absorção pelo produtor. Isso vai trazer a necessidade de
modificação de alguns aspectos: o padrão da pesquisa, da
extensão rural, do financiamento e do crédito agrícola.
Este, ainda, é fortemente vinculado a normas técnicas - como
podem constatar os que lidam com sistema bancário para
crédito rural-, oferecidas pelo sistema de pesquisa oficial,
que está vinculado a uma modernização e industrialização
agrícola, bem como ao uso de insumos agrícolas razoavelmente
caros.
Portanto, alterar a pesquisa e a extensão rural são

elementos essenciais para essa estratégia. No entanto, é
preciso mudar, radicalmente, os paradigmas da formação
académica e os da pesquisa, que não estão voltados para essa
direção. Existem linhas pequenas, secundárias e minoritárias
no sistema de pesquisa que seguem essa direção, mas o
essencial dela não está dirigido para tal linha. Por outro
lado, a extensão rural, além ce não ter formação na visão da
agroecologia, não tem visão dos p rocessos particioativos.
Ainda são processos muito dirigistas, q ue acabam criando uma
barreira na relação entre o agricultor e o técnico agicola.
Vou ter de parar por aqui. Talvez possamos discuti r mais,

durante o debate.
Palavras do Sr. Eduardo Magalhães Ribeiro

Gostaria de agradecer, em meu nome e no dos professores da
Universidade Federal de Lavras, o convite para participar
deste debate.
Queria comentar esses assuntos sob outra perspectiva,
contando uma história. Há 200 anos, existia, na França, um
historiador chamado Michelet. Ele pesouisou a riistÕria da
França desde os seus primórdios. Estudou a guerra, a paz. O
crescimento e a pobreza. Depois ce muitos anos de estudo,
começou a ficar preocupado com um fato. Ele reparou que, de
tempos em tempos, a França entrava em guerras de várias
durações - uma durou 100 anos -, saia delas destruída. mas.
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depois de 3, 4 anos, a sua economia se levantava, o mercado
voltava afuncionar, e tudo estava como antes. A economia
voltava à sua plena força. Michelet concluiu, então, que
esse crescimento milagroso, essa capacidade de recuperação
espantosa devia-se ao trabalho realizado pela agricultura
familiar. Isso era resultado do esforço milagroso do
camponês francês.
Quando refletimos sobre o problema da agricultura familiar
e da política agrícola no Brasil. esse exemplo me vem á
cabeça. No caso do Brasil, não temos furacão, terremoto nem
guerra; no entanto, a pequena produção familiar enfrenta
problemas piores, como a falta de políticas agrícolas e a
competição. Ela não tem nenhuma proteção no mercado, a sua
entrada nele extremamente prejudicada. A agricultura
familiar no Brasil tem realizado, no correr da nossa
história, mas, principalmente, no correr da nossa história
recente, verdadeiro milagre, ao sobreviver. Existem muitas
pessoas, de diversas linhas de pensamento, que costumam
prever um final para a agricultura familiar. Alguns acham
que será daqui a dois ou cinco anos, e outros pensam que ela
não dobra o milênio. Tenho muitas dúvidas a esse respeito.
Vou, num certo sentido, na contramão do que está sendo dito
aqui. O último estudo rigoroso sobre a produção familiar no
Brasil, o Censo Agropecuário de 1985, mostrou que. ao invés
de haver uma redução da agricultura familiar, o número de
produtores cresceu. Em 1985. 2/3 do total da força de
trabalho ocupada na agricultura era de origem familiar. De
2.700.000 trabalhadores ocupados na agricultura mineira,
1.800.000 eram trabalhadores chamados membros não
remunerados da família: o pai, a mãe, o idoso, o filho. Sou
muito cético com relação a essa análise catastrófica, a essa
tendência à destruição. Apesar de toda a dificuldade,
parece-me que a agricultura familiar, em especial, o pequeno
produtor mineiro, tem resistido a essa guerra. Em
determinados momentos, tem alcançado vitórias fabulosas. Vou
citar aqui o resultado de uma pesquisa que fiz, há cinco
anos, na Zona da Mata. Estudei uma comunidade no Município
de Miradouro, e essa pesquisa me mostrou alguns fatos
estarrecedores.- Fiquei tão estarrecido quanto o Michelet
ficava. Em primeiro lugar, apesar de a década de 1980 a 1990
ser considerada a década perdida da economia brasileira,
apesar de que em 1990 e 1991 o preço do café estivesse em
1/4 do seu preço histórico, apesar de que o preço do leite,
base da economia daqueles produtores, estivesse em US$0,12,
metade do preço de hoje, a produção havia sido tremendamente
estável.
Foi uma produção que não sofreu oscilação por causa das
variações de preços. Esse é um fato que me deixa
impressionado. Outro que também me impressionou foi o fato
de, apesar de ter havido uma tremenda queda de
aproximadamente 70% na renda das famílias, a ocupação
familiar e a ocupação daqueles trabalhadores que,
eventualmente, a família contrata para prestar um ou alguns
dias de serviço nos momentos de aperto, havia caído no
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decorrer dos anos em apenas 10%. Isso significa que para uma
bruta queda na renda o emprego havia permanecido
praticamente estável.
Existe, ainda, outro fato que considero surpreendente que
tenho observado na propriedade familiar. E que, apesar de
todas as perdas, de toda oposição, de toda guerra contra a
produção familiar, pela inexistência de uma política
agrícola, pela inexistência de condições de competição no
mercado, foi possível constatar que praticamente todas as
unidades familiares no decorrer da década de 80 haviam
expandido, haviam aumentado o patrimônio em termos de terra
e em termos de gado. Ou seja, o patrimônio da família havia
crescido, numa situação de declinio de preço, numa situação
crítica para toda a economia brasileira.
Vocês podem pensar que eu fui estudar o filet rnignon" da
agricultura familiar mineira, que é a Zona da Mata e o Sul
de Minas. Acontece que os meus últimos anos de pesquisa eu
passei na região do vale do Jequitinhonha, que muitos
consideram a carne de pescoço dessa agricultura. E
praticamente os mesmos fenômenos que observei na Zona da
Mata, observei no vale do Jequitinhonha, pesquisando aquela
calha alta do rio Jequitinhonha entre os Municípios de
Turmalina e Virgem da Lapa, que é considerada uma das
regiões mais pobres de Minas, do Brasil e do mundo. Foi
possível constatar que existe uma enorme estabilidade na
produção familiar. Essa produção não cai quando cai o preço
do produto. Existe uma enorme estabilidade no emprego e, o
mais surpreendente - inclusive na região do Jequitinhonha -,
é que existe o mesmo crescimento de patrimônio familiar no
correr do tempo da vida de uma família. Ao contrário da Zona
da Mata, onde o patrimônio familiar cresce a partir da
pecuária, dos negócios que o agricultor faz, no
Jequitinhonha esse processo é muito mais penoso. E feito
através daquela viagem a São Paulo, que se comenta tão
pejorativamente, na qual o agricultor consegue a renda
monetária suficiente para adquirir a farinheira, o gado, os
animais de serviço, que irão alavancar o inicio do
crescimento do seu patrimônio e da condição de sustentação
da sua família.
Para encerrar, gostaria de dizer que todos nós
pesquisadores, sindicatos, organizações não governamentais e
o Governo, devemos ter um compromisso com a agricultura
familiar brasileira. O Ministro acabou de dizer que a
política agrícola, mesmo depois de dois anos da posse do
Governo Federal, ainda não deslanchou, ainda não começou
efetivamente. Ainda estamos em fase de preparação, de
reunião. Todos nós, do Governo, dos órgãos privados e
públicos, temos a responsabilidade de fazer com que a
agricultura familiar tenha condições - no caso do Brasil -
não só de sobreviver, mas de vencer essa guerra. Ela
representa para nós uma garantia de estabilidade da
produção, e, principalmente, num Pais como o nosso, que tem
tanta miséria e tantos problemas, ela significa uma garantia
de emprego. Temos a obrigação de fazer com que a produção
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familiar consiga alcançar a sua vitória em condições bem
menos difíceis e penosas. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Juraci Moreira Souto
Sr. Presidente, Sr. Secretário, senhores componentes da
Mesa, Sr. Presidente deste Seminário, inicialmente
gostaríamos de parabenizar esta Casa por ter aceitado a
idéia da realização deste seminário. Os membros da Casa,
mais em especial as organizações da sociedade, estão sabendo
conquistar os espaços que até então eram ocupados por muito
pouca gente deste Pais. E preciso também que tenhamos
cuidado para entender a importância da agricultura familiar
nesse processo.
No nosso entendimento, a importância dos trabalhadores
rurais, da agricultura familiar e dos pequenos proprietários
está em primeiro lugar no fato de eles gerarem alimentos
básicos para sustentação das famílias e dos trabalhadores
deste Pais. Então, é preciso que haja uma diferenciação
entre geração de alimentos básicos para matar a fome do
nosso povo e geração de rendas, de divisas, para equilibrar
a balança do mercado interno. E preciso que tenhamos essa
consciência. Não se pode, hoje, discutir com os agricultores
a agricultura familiar, o que está muito na moda, a
globalização, a qualidade total, a competitividade, se esse
grupo de pessoas não tem nem pernas para ficar de pé, ás
vezes, porque não está se alimentando bem, e porque come uma
vez apenas por dia, como já foi falado. E preciso que o
poder público reconheça que primeiro é preciso alimentar o
nosso povo, e, assim, com as pernas fortes, possamos inserir
esse povo num processo de globalização, de competitividade e
de qualidade total.
E esta uma questão para a qual queria chamar a atenção e
que, no nosso entendimento, é da maior importância. E ai,
quando defendemos a agricultura familiar, é exatamente
olhando esse lado da questão, que é o lado mais social ao
que econômico e financeiro.
A agrict,itura familiar, os pequenos produtores, têm que
estar convencidos de que cada dia mais têm que estar de mãos
dadas com os companheiros e trabalhadores sem terra no
sentido da realização da reforma agrária. Primeiro, porque
um trabalhador sem terra hoje, assentado, é um produtor
rural, um agricultor familiar amanhã, e vão conviver com os
que já possuem terra. Segundo, porque, na medida em que há
desapropriações de terras e assentamentos de trabalhadores
sem terra, estaremos combatendo um mal q ue existe neste Pais
há anos e anos, dividindo a terra e distribuindo não so
riquezas e rendas, como também cidadania, e constituindo a
independência política para o nosso povo.
E por isso que, nesse ponto, defendemos a integração total
da agricultura familiar, dos pequenos agricultores, com o
programa e a proposta de reforma agrária dos trabalhaaores.
Bem, nesses deoates tem-se falado muito em pesquisas, em
aaaos. em números. Eu gostaria de dizer que é preciso ter
cuidado quando se apresenta um dado originário de
determinada oesquisa. Quando se fala que, das 38 áreas de
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assentamento, apenas 6 ou 7 deram certo e as outras, não.
Devemos ter muito cuidado para que não alimentemos com essa
pesquisa, com esses números, a idéia de que a reforma
agrária não está dando certo. Ora, o que vale para o
trabalhador é saber de onde ele veio, em qual situação ele
se encontra e como ele está, hoje. Eles têm consciência de
tudo isso e, se perguntarmos a eles se gostariam de deixar
os assentamentos e voltar para o lugar de onde vieram,
responderão, unanimemente, q ue não querem voltar, que querem
prosseguir. E claro que os assentamentos não estão como
deveriam estar, não chegaram ao grau de eficiência que
desejamos, mas colocar o resultado dessa pesquisa com a
intenção de desmoralizar o processo de reforma agrária é, no
mínimo, uma irresponsabilidade de quem não quer que o
processo avance.
Gostaríamos de aproveitar a presença do Sr. Ministro da

Agricultura, autoridade máxima no Pais no campo da política
agrícola, e a presença do nosso Secretário de Agricultura,
para dizer por que defendemos a política agrícola
diferenciada. Ora, porque a pequena produção, o pequeno
produtor, é diferente do grande. O seu tipo de produção, o
seu tipo de relacionamento, sua convivência com a família e
até com seus empregados, quando os tem, é completamente
diferente. Trata-se de uma relação de companheirismo, de
"pegar junto na enxada": não é uma relação de mandar fazer,
do tipo "eu fico aqui, você faz e produz para mim". E por
isso que o Estado e o poder público precisam tratar da
agricultura familiar de forma diferenciada. com  uma política
agrícola especifica, distinta daquela utilizada até hoje.
Falamos que não há política agrícola para a agricultura
familiar porque não há diferenciação.
Dentro dessa questão, não poderíamos deixar de elogiar a
iniciativa do Governo de criar o PRONAF, que nasceu de um
processo de negociação, de um processo de reivindicação dos
trabalhadores, por meio de seus congressos, de suas reuniões
de entidades de classe, em discussões com nossa confederação
em Brasília. Essa é uma iniciativa louvável. Mas eu gostaria
de aproveitar essa oportunidade para dizer ao Sr. Ministro e
ao Sr. Secretário que, pelo fato de não estarmos acostumados
com esses programas específicos, é preciso ter cuidado ao
anunciar qualquer programa novo que se pretenda fazer neste
Pais, porque, com eles, podemos estar criando uma
expectativa na cabeça do trabalhador que não venha a dar
certo futuramente. Então, acho que devemos ter muita cautela
ao anunciar o programa, pois o estão anunciando como se ele
viesse salvar a agricultura familiar. E claro que ele tem
seus méritos, mas existem alguns aspectos que consideramos,
Sr. Secretário e Sr. Ministro, como pontos de
estrangulamento. Por exemplo, nas discussões que estamos
fazendo, em todo o Estado de Minas, contando com a parceria
agradável e construtiva da EMATER. Em todos os municípios
onde ela existe, temos visto que a questão do investimento,
com as taxas de juros de 6% mais TJ e LP. é, na opinião dos
trabalhadores, um ponto de estrangulamento. Essa opinião é

a
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baseada, inclusive, em experiências passadas. Ou seja,
quanto ao investimento, esse é um projeto para longo prazo.
E, na verdade, neste Pais, só podemos dizer o que vai
acontecer hoje; do que vai acontecer amanhã, ninguém tem
certeza.
Então, já gostaríamos de deixar registrada essa questão,
que é uma preocupação dos trabalhadores. Talvez, na
normatização do programa, o Sr. Ministro já possa olhar com
carinho a questão, que na nossa opinião é preocupante.
Temos uma série de questões para levantar, mas o tempo é
escasso. Gostaríamos que nos fosse dada a oportunidade, na
hora dos debates e perguntas, de esclarecer mais alguns
pontos. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Gilman Viana Rodrigues
Obrigado, Sr. Presidente, pelo convite á Federação para
participar deste painel. Sr. Ministro da Agricultura, Sr.
Secretário da Agricultura, demais componentes da Mesa,
senhoras e senhores, a política agrícola requer uma
estrutura, uma composição, como toda política. Se há uma
política de saúde ou de educação, precisamos saber como ela
vai ser praticada e quem vai ser o responsável pelos atos
que essa política precisa gerar.
A política agrícola, em todo o mundo produtivo, existe
desta maneira: ela tem que ter crédito rural. Esse crédito
rural deve ter o valor suficiente, custos pagáveis de acordo
com a capacidade de pagamento do tomador, quantidade
adequada e liberação oportuna. Precisa haver, na política
agrícola, assistência técnica paga, para aqueles que podem
pagar, e gratuita, para os que não podem pagar, que são os
familiares. Também precisa haver regras claras e anunciadas
com antecipação da comercialização futura. Eu vou plantar
hoje para vender a minha produção como? Isso interessa a
todo o segmento produtivo, ao capitalista, ao
profissionalizado, ao pequeno produtor e ao familiar. Também
é necessário seguro agrícola casado com o zoneamento, que já
está implantado na gestão do Ministro Arlindo Porto. E
necessária a tarifação compensatória clara e anunciada. O
que é isso? Muitas vezes, o sistema econômico do Brasil, ou
de um pais qua-lquer que queira conter a inflação à custa de
preços baixos dos produtos, autoriza a importação de
produtos subsidiados na sua origem, tirando a oportunidade
de emprego do setor rural brasileiro e mantendo o emprego do
setor exportador para nós. Esse produto entra subsidiado
aqui, baixa os nossos preços e gera o desemprego no campo.
Essa tarifa compensatória é praticada em todo o mundo
competitivo e precisa ser energicamente usada no Brasil. Ela
existe, mas é pouco aplicada. Estou sa pendo, por informação
pessoal, que o Ministro da Agricultura está entrando nesse
campo, levantando essas diferenças que existem em cada pais.
para adotar no Brasil a aplicação desse produto.
Vocês conhecem o que aconteceu com o algodão brasileiro.
Mais de 11 mil pequenos produtores brasileiros, sobretudo do
Norte de Minas, estão sem ocupação, porque o algodão
subsidiado com a tarifa confortável fez o conforto das
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indústrias, deixando os nossos produtores sem oportunidade
no mercado.
Ainda para suportar isso, é importante uma pesquisa
dirigida. Qual é o produto que torna viável a pequena
propriedade? Nem sempre é o que aprendemos a plantar, de
acordo com nossos conhecimentos familiares. Quando se trata
de agricultura familiar, há uma composição de fundo, da qual
é importante falar, pois o grande estruturamento no Brasil
se compõe de dois fatores expressivamente contundentes. Um é
a demagogia pública. Há um colosso de desordens nos centros
urbanos, admitido pelos administradores em busca de votos. O
que aconteceu com Brasilia, em matéria de ocupação
desordenada, não tem paralelo em nenhum país do mundo na
idade contemporânea: uma cidade projetada com uma
distribuição física adequada, que está toda permeada de
ocupações toleradas por simpatia dos governantes.
Outro fato da maior gravidade social é o problema da

educação do homem brasileiro. Não é só do pequeno produtor
ou do empregado, é de todos nós. O Brasil tem uma média de
escolaridade de cerca de 3,2 anos por pessoa, durante sua
vida inteira. Isso, enquanto no Japão e na Coréia a média é
de 13 anos e nos Estados Unidos, de 14 anos por pessoa. Isso
significa o quê? Enquanto uma pessoa se forma no Brasil, há
seis que vão se transformar em adultos analfabetos. Isso é
insuportável e insustentável. Então, na medida em que
falamos hoje sobre a reforma agrária, sobre a política
agrícola familiar, e não fazemos junto um processo de
qualificação das pessoas e de cidadania para o homem, vamos,
daqui a 20 anos, estar falando de novo que o problema está
confuso.
Sobre o que falou aqui o Prof. Jean, a respeito do pacote
tecnológico e da falta da capacidade de usar-se a
tecnologia, isso faz parte do universo de todos nós. Estamos
desassistidos pelo poder público no que se refere á
educação. Precisamos ter a capacitação para fazer o uso
adequado da terra e caminhar para um processo de auto-
sustentação. Esse processo da agricultura familiar precisa
ser dimensionado com competência e com números confiáveis,
para que possamos dizer: esse cidadão aqui vai passar a ter
uma vida autônoma e digna no cenário de mercado. E, quando
se faia em mercado, isso não é porque não quero pedir ao
Governo que o socialize. O que acontece é que o Governo não
agüenta socializar o mercado, se ele quiser fazê-lo. O
mercado é de risco, e ninguém pode entrar num processo para
gerar um produto que será vendido sem que ele tenha o
desafio do mercado. Acredito até, professor, que o pacote do
custo tecnológico tem que ter um terceiro componente, que é
o mercado.
Passamos a trabalhar num sistema com a CNA e a FAEMG
procurando levantar mais dados. Tenho que falar isso com
muita tranqüilidade, pois não é crítica, mas o discurso de
que a pequena propriedade mata a fome do brasileiro precisa
ser revisto. Como sempre discutíamos isso e tínhamos fontes
de um lado e de outro, passamos a fazer pesquisas. Está aqui

j



358

o diagnóstico da situação do café, feito em 3.600
propriedades, como amostragem da cafeicultura mineira. Está
aqui o diagnóstico com relação ao leite, feito em 1.100
propriedades aieatoriamente, no Estado de Minas Gerais. Há a
pesquisa dos assentamentos feita pela CNA. O que nos levou a
essas pesquisas? Dados que dizem que os produtores que têm
fazendas de café de até lOha são 48.300, em Minas Gerais.
sendo 69%. Eles produzem 13% do café ofertado ao mercado.
Sobre o leite, aqueles que produzem até 50 1 por dia são 55%
dos produtores, e eles produzem 19% da oferta do produto. No
caso da soja, são de 50 a lOOha as responsáveis por 2.54% da
produção: do milho, de 10 a 20ha, que produzem 8,4%; de
arroz, 8.3%; e cana-de-açúcar, de 10 até 20. temos 2.84%; e
de 20 até 50. temos 6,70%. Então, o que é preciso fazer? E
preciso agregar conhecimento à agricultura familiar, para
que ela ocupe o seu lugar para suprir as necessidades da
sociedade. Se ela produzir mais, o pequeno podutor vai ter
mais ganho, e o mercado absorve. Agora, ficar achando que
eles produzem, e não estando produzindo, significa o quê?
Foi o que o professor de Lavras encontrou. Ou seja, que a
renda é muito menor do que se anuncia. Ela deveria ser
responsável por 50% da produção brasileira e, não o fazendo,
verificar-se-á que a renda está menor. Que história é essa
de produzir mais e ganhar menos? E o outro que produz menos
está ganhando mais? Ou seja, o setor intermediário da
categoria tem mais renda? A Conclusão a que se chega com
essa estatística é que o segmento intermediário, que se
chama 'agricultura profissional izada' e que se Situa entre o
pequeno e o grande, que são poucos e têm uma autogestão
diferente, é a agricultura da grande rentabilidade e da
grande produtividade.
Não há como nos afastarmos da questão da eficiência e da
qualidade. O nosso consumidor vai nos exigir qualidade. E
Que cenário é esse? Enquanto a agricultura familiar for
voltada apenas para a sustentação da familia, ela vai manter
esse patamar que o professor verificou em Miradouro. O que
queremos é aue essa agricultura se qualifique para entrar no
mercado.
A qualidade será questionada pelo comprador do produto da
agricultura familiar. Ela terá que ter a qualidade que os
outros também têm. Esse é o cenário em que o Brasil vive, o
mesmo acontecendo com os demais países.
Quanto ao problema do êxodo rural, podemos dizer que ele
não é sintoma de atraso. Ele é uma conseqüência do
desenvolvimento. Ossenhores sabem que no Brasil a média da
população rural está em torno de 20% a 25%, mas em São Paulo
ela está em 7%, e não há nenhuma estatística que nos diga
que São Paulo é o Estado menos desenvolvido do Brasil. Na
França, ê algo em torno de 3%, e nos Estados Unidos, de
menos de 3%.
O Cientista Michelet, quando foi identificado que a
agricultura francesa deu resposta, analisou a situação da
seguinte forma: a partir de 1945, a comunidade européia fez
uma pol i tica agrícola á parte, viabilizanco o ganho do
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Pequeno e do grande produtor rural - muito mais do pequeno
do que do grande - e fazendo com o que agricultor tivesse
urna vida digna.

E essa a procura que devemos ter, ou seja, devemos procurar
dignificar as pessoas com a qualidade de cidadãos, para que
participem da nossa economia, com o seu tamanho, com a sua
oportunidade e com o direito de crescer. Muito obrigado.

Esclarecimentos sobre os Debates
O Sr. Coordenador (Deputado DílzOn Meio) - Passaremos,
neste momento, à fase da reunião destinada aos debates com o
Plenário. Todos os participantes poderão formular perguntas
aos debatedores. Esse debate será feito durante 50 minutos,
quando, então, colocaremos um fim nas perguntas.
As questões poderão ser formuladas verbalmente ou por
escrito. Solicitamos aos inscritos que fizerem uso do
microfone que sejam objetivos e sucintos, dispensadas as
formalidades das saudações. Cada inscrito disporá de 3
minutos, devendo limitar-se a uma pergunta por intervenção,
resguardada a possibilidade de nova inscrição.

Debates
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Sr. Avelino Pereira
Nogueira, da Delegacia Regional do Conselho Sindical de
Minas Gerais, que fará uma pergunta ao Ministro Arlindo
Porto.
O Sr. Avelino Pereira Nogueira - Dr. Arlindo Porto, como
conheço muito bem a região do Jaiba, onde nasci e me criei,
quero apenas levar ao conhecimento de S. Exa. que, naquela
área do famoso Projeto Jaíba, com 100.000ha de terras, no
decorrer de vários anos, foram destinadas só para uma
empresa, a Ometo, 36.000ha de terras, com a única finalidade
de especulação financeira, ou seja, para a exploração da
matéria-prima daquelas propriedades, em detrimento dos
pequenos homens do campo, que viviam naquelas terras.
Quero, em nome dos trabalhadores, levar esses fatos ao
conhecimento de S. Exa. . para que sejam tomadas as devidas
providências, porque a irrigação que foi feita não deve ser
destinada a uma firma que usou projetos fantasmas para
implantar uma fábrica de açúcar e de álcool q ue nunca
existiu. E lamentável o que vem acontecendo naquele projeto.
Quero, ainda, passar às mãos de V. Exa. uma documentação
comprobatõria dos fatos ocorridos no Jaiba. Muito obrigado.
O Ministro Ariindo Porto - Gostaria de receber o documento

que o Avelino se propõe a entregar.
Em relação à área que não está utilizada, entendo que é uma

área a ser levantaca e, se for improdutiva, de acordo com as
prioridades que o Ministro Jungmann define, e da demanda, em
consonância com o coordenador estadual da reforma agrária
deverá ela ser analisada como passível de assentamento.
Mas a questão do assentamento transcende o Ministério da
Agricultura. Gostaria, apenas, de registrar que levarei a
questão ao conhecimento do Ministro Jungmann, e.
naturalmente, o representante do Governo de Minas Gerais,
Dr. João Batista dos Mares Guia, ficará atento à sua
Preocupação.
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Sabemos que o objetivo da terra é o de produzir. Se ela não
estásendo produtiva em termos empresariais e econômicos,
está sendo desvirtuada de sua finalidade. Naturalmente o
Governo do Estado, juntamente com o Governo Federal, poderá
analisar a sua alternativa, lembrando que para a
desapropriação da terra ela tem, primeiramente, de ser
qualificada como improdutiva.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. Abílio Vinicius, da
Federação de Estudantes de Agropecuária do Brasil, ao
Secretário Alysson Paulineili. Sabendo-se que 70,80% dos
trabalhadores rurais não possuem carteira assinada e que
houve, em 1995, 26.047 vitimas do trabalho escravo, sendo 8
mil em Minas Gerais, como se pretende resolver esses
problemas? Ou vamos mais uma vez fechar os olhos?
O Sr. Presidente - O Sr. Avelino, neste momento, vai
entregar o documento ao Ministro.
- Procede-se á entrega do documento.
O Secretário Alysson Paulinefli - Respondo ao Abílio
Vinicius da seguinte maneira: em relação ao problema das
relações de trabalho no campo, temos procurado, no Governo
como um todo, especialmente a Secretaria do Trabalho, levar
a legalidade, ou seja, o trabalhador precisa ter a sua
identificação pela carteira de trabalho, que deve estar
assinada pelo produtor que o contrata e que deve manter com
ele as r e l ações estabelecidas em lei.
Esse é um esforço que se tem feito. Na prática nós sabemos
- e não quero esconder nenhuma realidade - que,
infelizmente, o número de carteiras assinadas ainda é muito
pequeno.
Posso lhe garantir que o Governo do Estado não tem
estimulado o contrato do trabalhador sem carteira, pelo
contrário, temos tentado coibir essa prática.
Com relação ao trabalho escravo, não é competência da minha
Secretaria. A minha Secretaria está se empenhando para que
não haja a baixa renda, tanto do produtor quanto do
trabalhador. O trabalhador tem a legislação que o protege
com o salário mínimo. e temos até algum levantamento que
demonstra que, na atividade agrícola em Minas Gerais, na
maioria das regiões, o trabalhador já recebe mais que um
salário mínimo.
A questão trabalho escravo diz respeito diretamente á
Secretaria do Trabalho e á Justiça. Evidentemente, caso o
estudante tenha alguma informação que possa nos ajudar,
ficaria muito satisfeito se ele citasse as áreas onde haja o
trabalho escravo.
O Governo de Minas tem-se esforçado muito em algumas
atividades que não têm apresentado bons relacionamentos na
atividade trabalho e resultados. E o caso especifico das
áreas de carvão. Os próprios empresários e os usuários de
carvão estão participando de um esforço para que se mude
essa relação. Isso tem melhorado, mas ainda há muito o que
fazer, estão participando de um esforço que mude essa
relação. Isso tem melhorado, mas ainda precisamos fazer
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muito. Gostaria que o estudante Abílio Diniz nos auxiliasse,
indicando-nos os casos específicos do trabalho escravo.
O Sr. Coordenador - Brasilino Moreira da Silva, do
Movimento Sem-Terra, ao Secretário Alysson Paulineili.
O Sr. Brasilino Moreira da Silva - Sr. Secretário, sabemos
que o senhor foi o único Ministro da Agricultura que
sobreviveu a um governo inteiro. Há 15 anos o senhor está no
Poder, entre ser Ministro, Secretário, outrora em outro
partido. '0 senhor não se sente responsável pela crise da
agricultura brasileira?
O Secretário Alysson Paulineili - Sinto-me responsável,
porque sozinho não posso fazer nada. Tenho tentado fazer um
grande esforço, mas volto a dizer que, sozinho, não é
possível fazer nada. Posso-lhe garantir q ue a minha presença
no Governo cinge-se a convites insistentes para dele
participar. Nunca negociei a minha presença em qualquer
lugar. Fui convocado por diversas vezes e admito que essa é
uma posição a que um profissional, como eu, muitas vezes não
tem condição de resistir. E o caso em que me encontro hoje,
decorrente de uma convocação. Posso lhe garantir que, como
Governo, tenho tentado buscar os problemas na fonte,
tentando amenizá-los.
Quanto aos assentamentos, em nossa época de Governo, os
conflitos foram muito menores. Entre a legalização dos
assentamentos e os novos assentamentos, conseguimos assentar
208 mil famílias. Foi um resultado pequeno. Eu tinha vontade
de fazer mais, porém, não foi possível. As limitações não
foram apenas financeiras, mas também de recursos humanos.
Conseguimos fazer o que era um Sonho e uma quase baleia, que
foram as discriminatórias. Consegui deixar discriminado -
parte registrado em livros de registro público, parte em
fase de registro -, 42.000.000ha, que ainda continuam à
disposição do Governo. Conseguimos também desapropriar áreas
que nós tínhamos como indicação de possíveis conflitos.
Desapropriamos, nos cinco anos em que estivemos no Governo
Federal, 3.520.000ha. Confesso que fui muito sincero todo o
tempo, e os problemas que surgem, nem sempre somente um
Ministro da Agricultura consegue resolvê-los, por mais tempo
que permaneça no cargo. Identifiquei aos senhores que,
embora tenha pegado um orçamento já razoavelmente aplicado,
com 23%, e tenha sido 52% do orçamento monetário, não
consegui reverter o sentido de renda e fluxo de renda do
setor rural para o urbano. Isso não é fácil. Sinto que mesmo
os países que fizeram reformas agrárias profundas não
conseguiram ainda fazer essa reversão.
Gostaria que o companheiro se colocasse na posição daquele
que vê o problema e tenta ajudar. Infelizmente, esses
problemas não serão resolvidos por uma só pessoa. Há
necessidade de que toda a sociedade se mobilize e compreenda
as dificuldades existentes. Esse é um oonto fundamental a
sociedade brasileira precisa se mobilizar para que haja um
reencontro com a atividade agrícola. Um ministro ou um
secretário, efetivamente, não pode resolver o seu problema.
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Reconheço a minha falibilidade e os meus defeitos, mas, se
você quiser, vamos somar, que algum resultado haverá.
O Sr. Coordenador - Embora a pergunta venha dirigida a um
debatedor, queremos estender a resposta, se houver
necessidade, aos demais debatedores, já que são quatro os
debatedores. Se eles quiserem se posicionar ou se
manifestar, terão direito à fala.
Pergunta dirigida ao Ministro Arlindo Porto, formulada por
Daniel Nunes: 'Sendo consciente da importância da produção
dos produtores familiares, por que houve tamanha demora para
que o Governo reduzisse os juros para as propriedades
familiares? Houve a necessidade do forte endividamento dos
produtores, para que o Governo, finalmente, resolvesse
prestar-lhes um tratamento especial?".
O Ministro Arlindo Porto - Estou a menos de quatro meses no
Ministério, e, 50 dias depois que assumi a condição de
Ministro, foi apresentada a redução de juros. Foi
decorrência de uma manifestação que levamos ao Presidente,
destacando que, se estávamos reduzindo as taxas de juros
para os agricultores médios e grandes produtores, era
legitimo que os pequenos também a conseguissem.
Muito mais que reduzir taxas de juros em 50 dias temos que
trabalhar o fortalecimento da agricultura familiar. Muito
mais que colocar o recurso à disposição temos que buscar a
extensão rural, a experiência dos trabalhadores rurais, por
meio da Federação de Minas, da CONT#G, em nível nacional.
Temos que buscar a capacitação do trabalhador rural. O SENAR
tem uma responsabilidade grande nesse aspecto. Muito mais
que isso, temos que trabalhar no aspecto da qualidade de
mão-de-obra e do gerenciamento da propriedade. Urna pequena
propriedade tem que estar preparada para entrar no processo
de competitividade. Recentemente, fizemos um convênio entre
o Ministério da Agricultura, a EMBRAPA e a CONTAG, no
sentido de repassar as experiências que tínhamos da
agricultura familiar para todo o Pais. Essas ações são muito
mais importantes. O Juracy levanta a preocupação dos
investimentos em TJLT mais 6%. Os financiamentos para
investimentos são feitos em TJLT mais 6%, com redução de 50%
das taxas, o- que hoje equivaleria a 10.2%. Há uma
preocupação do Governo e seu reconhecimento da necessidade
dessas ações eficientes, imediatas e objetivas, para que o
agricultor possa atender aos seus anseios enquanto renda.
O Sr. Coordenador - Pergunta de Valdir Antônio Filho,
dirigida ao Dr. Jean Marc van Derweid. E a seguinte: por que
todos falam em tecnologia e não a colocam em prática,
principalmente, para ajudar os sem-terras na sua miséria?
O Sr. Jean Marc van Derweid - A assistência técnica é dada,
quase sempre, por organismos oficiais, pela EMATER de cada
Estado, que, com exceção de alguns Estados do Sul e do
Sudeste, estão praticamente falidas. Simplesmente, deixaram
de existir há algum tempo. E, em alguns casos, há total
inadequação entre o que se tem a oferecer e aquilo que os
assentados necessitam. Não é possível transferir tecnologia
de ponta para a pequena produção, pois isso implica
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investimentos pesados, além de o risco ser muito alto. As
tentativas que foram feitas deram resultados negativos. E
preciso pensar em outras tecnologias. O D RONAF menciona no
texto do programa esse problema, colocando a necessidade da
geração e da divulgação de tecnologias próp'ias, mas não
define quais tecnologias são essas. Corno o q ue sabem fazer
os técnicos é isso, o que acontece, na prática, é cue não
são implementadas essas novas tecnologias. Essa tecnologia
de ponta é ensinada nas universidades, nas escolas técnicas.
Os agricultores acabam ficando sem assistência técnica
nenhuma. Por Outro lado, as o r ganizações não governamentais
e sem fins lucrativos procuram oferecer tecnologias
diferentes, corno a agroecologia. Provamos, na p rática. Que
ela funciona, mas somos uma gota de água no oceano. E
fundamental que isso seja mostrado como modelo, como
possibilidade, que as organizações se reúnam para entendê-
las. Pretendemos ampliar muito a nossa rede nacional de
agricultura alternativa. Ela já existe nas regiões Sul e
Sudeste.
Procuramos mostrar que o que a gente faz funciona, é

eficiente e tem resultados. Inclusive, estão presentes aqui
vários agricultores e lideres sindicais com quem a gente vem
trabalhando que podem confirmar isso. Agora, o fundamental é
que o Estado veja isso, que tenha a humildade de perceber
que as suas propostas têm dado resultados relativamente
mitigados ou até negativos em muitos casos. Poderia, até,
citar o exemplo nordestino, que conheço melhor, ou seja, o
POP - Programa de Apoio á Pequena Produção, que foi um
perfeito fiasco. Essas outras alternativas têm tido
resultados positivos que podem ser generalizados. Exige
vontade politíca. quer dizer, investimento do Estado para
Que isso aconteça.
O Sr. Coordenador - Pergunta de Milton Heinenger para o Sr.
Eduardo Magalhães Ribeiro: "Para os defensores do modelo
neoliberal globalizante a tendência é a integração total da
produção agrícola aos complexos agroinaustriais, excluindo
do processo quem não se integrar. Seus dados indicam que a
tendência não é essa, que Qassos imediatos podem e devem ser
dados para a construção de um modelo alternativo baseado na
agricultura familiar" -
O Sr. Eduardo Magalhães Ribeiro - Essa pergunta do Milton
exige mais reflexão do que posso fazer aqui.
Existe uma tendência á integração, pelo menos existiu.
Realmente, ela incorporou uma parte significativa da
orodução familiar nos complexos agroindustriais.
principalmente no Sul do B

r
asil. Mas, no restante oo Brasil,

a coisa não aconteceu exatamente assim. E essa não-
integração aconteceu po rque a produção familiar tem um
sistema de produção que é especifico, tem um processo de
organização do trabalho que conta com aquela força familiar,
ou seja, o trabalho dos idosos, das crianças. Ela tem um
processo singular de trabalho, mas esse processo de
integração não aconteceu. Eu tenho muitas dúvidas de Que uma
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integração mais completa aconteça, principalmente pela
escassez de capital.
O processo de formação do patrimônio, de capitalização da
produção familiar é extremamente difícil, trabalhoso, é
feito á base de trabalho, de renúncia ao consumo. E feito a
partir de urna poupança cujo tamanho mal podemos imaginar.
Mas, cie toda forma, existe uma parcela da produção familiar
integrada, e existe uma grande maioria excluída.
Numa pesquisa que fiz há mais tempo e que, de certo modo,
serve para mim como Daliza, pude ver qual era o percentual
cia produção total resultante do trabalho feito por uma
família que se transformava em renda no mercado. Fiquei
espantado com o fato de q ue esse percentual era de 10 a 15%.
Quer dizer, de todo aquele trabalho feito pela família, pela
esposa, pelos filhos, pelos idosos, só uma parcela muito
reduzida se transformava em mercadoria, em renca para a
família,
O que acontece com a agricultura familiar brasileira é que
temos várias agriculturas. E a grande maioria dos núcleos de
agricultura familiar está excluida, está à parte, regida por
leis, por sistemas próprios, inteiramente diferentes dos
sistemas que regulam o grande mercado, o grande processo de
circulação. Agora, o que fazer, como é que podemos tirar a
agricultura familiar dessa situação, já é uma questão muito
mais complicada. Talvez a pergunta fosse mais bem respondida
pelo Juraci, que é o representante da FETAEMG, que cuida da
politica agrícola. Os próprios agricultores familiares devem
ter uma resposta muito melhor para essa pergunta que a
minha.
O Sr. Coordenador - Waldir Antônio Filho pergunta ao Sr.
Gilman Viana Rodrigues o seguinte: 'Os fazendeiros ainda
acham que reforma agrária é um bicho de sete cabeças. O que
a FAEMG tem feito para esclarecer a questão e como modificar
esse quadro?".
O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Não sei que quadro se
pretende modificar. A pergunta final contradiz o principio.
A reforma agrária tem q ue ser feita com recursos. Estou
discutindo a qualidade e a estrutura da vida que se quer dar
ao assentado. -,Jà disse que é preferível fazer uma coisa bem
feita, gradualmente, dando dignidade a eles, e, em seguida.
partir para outras etapas. Mas como o Brasil faz as coisas
muito atrasadas, em todas as áreas, termina pressionado para
fazer tudo de uma só vez. E preciso que o assentamento tenha
infra-estrutura, é preciso dar educação, lazer, saúde, e não
existem recursos para tudo. Não significa que a resposta a
isso é a invasão irregular, ao arrepio da lei. E diferente.
A regra precisa ser cumprida. Se ela está desconfortável
vamos tentar mudá-la, no lugar devdo, que é o parlamento. A
reforma agraria tem que ser feita de acordo com o anúncio.
Temos q ue dar dignidade ao assentado, também.
O Sr. Coordenador - Joaquim Silva Neto, co Sindicato de
Poté, faz uma pergunta a Juraci Moreira Souto. 'Que ponto o
senhor ia esclarecer no momento em que venceu o seu tempo?
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Queremos dizer também que encerramos as inscrições, porque
são várias as perguntas pendentes, e não há mais tempo.
O Sr. Juraci Moreira Souto - Duas questões foram
levantadas. Na avaliação da agricultura familiar,
constatamos dois tipos de agricultores familiares. Aqueles
consolidados, que são os integrados e que têm uma situação
razoável, e os chamados periféricos. Estes têm uma
dificuldade tremenda e há muito tempo tentam sobreviver.
Quando colocamos que a agricultura familiar deve ser
tratada com certo cuidado, não queremos dizer que ela não
queria chegar ao topo da evolução. Agora, isso não é apostar
no atraso. Estamos apostando na evolução da estrutura
familiar. Mas temos que ter um certo cuidado para não se
atropelar, em nome dessa evolução, não se deixar uma camada
de pequenos agricultores para trás. Queremos chegar juntos,
e não, com uma parte dos agricultores familiares.
Quanto à questão da taxa de juros, Sr. Ministro,
gostariamos que fosse estabelecido um teto para eles.
Sabemos que há um abatimento de 50%. Mas se o total for 50%,
e houver uni abatimento de 50%, nós vamos pagar 25%. Hoje,
com o abatimento, sabemos que os juros estão entre 10% e
12%. Mas será que daqui a 6 ou 7 anos essa taxa será a
mesma?
Outra questão que é um ponto de estrangulamento é o

comportamento da instituição financeira, que é o ponto final
e é quem vai liberar realmente os recursos. Os Bancos devem
vestir a camisa do PRONAF. Isso não tem sido demonstrado na
prática, com raras exceções. O Banco do Brasil, que vestiu a
camisa do PRONAF, está distanciado daquilo que o Governo
Federal diz. Parece até que ele não faz parte do complexo da
União. O Governo Federal diz uma coisa, e o Banco do Brasil
diz outra totalmente diferente. Se não houver uma união de
pensamentos, estaremos fadados ao fracasso, mais uma vez, em
relação ao PRONAF.
O Sr. Coordenador - A pergunta seguinte é dirigida ao

Ministro Arlindo Porto e foi formulada por Pascoal Moreira
de Almeida: "O PRONAF está encontrando resistência por parte
do Banco do Brasil, que insiste em não financiar o programa
ou em restringi-]o a poucos produtos (por exemplo, só para
culturas irrigadas). Também o processo de formação de
conselhos se retardará muito em relação ao plantio deste
ano?". Tal pergunta é similar à feita por Sebastião dos
Santos, que aponta o mesmo problema de demora e enfatiza que
isso acontece principalmente quando se trata de uma região
pobre como a cio vale do Jequitinhonha.
O Ministro Arlindo Porto - Isso apenas vem reforçar a nossa
tese de se proceder á descentralização. Eu diria que, para
custeio, os Bancos estarão autorizados a fazer investimentos
a partir de amanhã, já que a descentralização acontecerá na
quinta-feira.
Mas, neste momento, acho que o mais importante é tentarmos

encontrar caminhos para a eficiência do programa. O objetivo
do debate é conhecermos a situação em profundidade. Em um
programa de âmbito nacional, naturalmente, às vezes as
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instruções saem da diretoria de certa forma, mas não chegam
da mesma maneira ao interior do Estado.
Eu recomendaria que os casos especificos, que pudessem ser
identificados, fossem encaminhados ao nosso Secretário de
Agricultura, que coordena o programa em nível estadual, ou
ao Ministério, que o coordena em nivel nacional. Recomendo
que as informações especificas sejam encaminhadas por meio
dos sindicatos de trabalhadores ou empregadores ou por meio
das federações, para que chegue ao nosso conhecimento que na
agência tal do Banco tal, isso está acontecendo. Assim,
teremos mais facilidade para buscar uma solução. Entendo
isso não como uma denúncia, mas como uma contribuição. Se
colocarem as coisas de forma genérica, vou investigar de
maneira genérica e, fatalmente, receberei uma resposta
genérica.
Uma alternativa que encontramos agora foi a entrada dos

Bancos estaduais e das cooperativas de crédito, como já tive
oportunidade de dizer. Isso poderá melhorar a situação.
Eu destacaria que, para se ter acesso ao financiamento, é
necessário que se tenha um contato com a EMATER de cada
Estado. O produtor deverá procurar o seu sindicato e, por
intermédio deste, procurar a EMATER e elaborar o projeto;
com o projeto feito pela EMATER, não tenho dúvidas de que
teremos condições de resolver esses impasses. Não há nada
que possa dar direito a um Gerente de Banco de dizer que vai
financiar apenas a cultura irrigada. A decisão quanto ao que
irá plantar é do produtor, feita a partir da orientação
técnica e do projeto feito pelo técnico da EMATER. A partir
dai, se o técnico assume a responsabilidade do projeto, não
é um Gerente ou um funcionário de Banco que tem o direito de
mudar essa decisão. Então, penso que seria muito importante
que tanto o Pascoal quanto o Sebastião me Dassassem, depois,
os nomes das agências ou dos municípios em que isso está
acontecendo. A partir disso, podemos manter um contato com o
Diretor do Banco, que, certamente, poderá esclarecer a
situação.
Mas isso acontece há um ano' O que queremos, agora, é saber

onde não está funcionando, para que possamos encontrar o
caminho. Acho -que é muito mais importante sairmos daqui com
essas direções. E temos duas portas abertas: a FETAEMG e a
Secretaria de Agricultura. Fatalmente, haveremos de
encontrar o Gerente ou a agência que estão dificultando a
implantação desse programa.
E natural, senhores, que exista essa dificuldade. São
pequenos financiamentos, com valores menores, para
produtores menores, e é natural que o Banco, por uma questão
financeira, algumas vezes não queira atender esse produtor.
Mas ele não tem o direito de fazer isso! Ora, ele está sendo
remunerado. Enquanto os juros são baixos, de 9%, o Governo
paga a diferença. O Governo paga 20% aos Bancos para que
eles gerenciemo PRONAF, enquanto o produtor paga 12%.
Então, não 

há 
razão para os Bancos dificultarem nada,

principalmente porque o pequeno produtor, se não tem grande
patrimônio, tem um conceito dentro do município, tem uma
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retaguarda econômica que lhe permite ter acesso a esse
programa, independentemente de seu patrimônio. Exceto, é
claro, aqueles produtores que não têm conceito na praça.
Quanto ao produtor que não tiver conceito na praça (vejam
que não estou falando nem com o Banco, mas na praça),
lamentavelmente, os gerentes terão toda razão em exclui-lo,
em excluir aqueles que eventualmente não sejam bons
tomadores de dinheiro. Mas tenho certeza de que isso não
pode ser colocado como regra geral.
Quanto ao que foi apresentado pelo representante da
FETAEMG, pelo Juraci, sua preocupação em relação á TJLP
realmente tem consistência: os juros não estão fixados em
6%, a correção da TJLP é feita em função da inflação. Todos
os indicadores hoje nos dão segurança de que a inflação
continua em queda e deverá permanecer em queda. Mas, como é
investimento em longo prazo, tenho que dizer que a garantia
é de que ele sempre terá 50% daquilo que foi a inflação do
período.
O Sr. Coordenador - Uma pergunta, bastante extensa, para o
Dr. Gilman, do Sr. João Batista dos Mares Guia, que diz o
seguinte: "As diferentes exposições dos debatedores
apontaram um consenso: reforma agrária sem política agrícola
não é a solução para o problema fundiário, ou reforma
agrária deve estar associada ã política de apoio à
agricultura familiar. Comentar sobre a seguinte proposta:
estadualização do ITR. Em segundo lugar, transformar o ITR
em contribuição social terceiro, administrá-lo através de
um fundo e destinar esses recursos para investimentos em
assentamentos e entregar mensalmente 'X" reais por crianças
de idade escolar a seus pais, desde que freqüentem
regularmente as escolas. Isso somente para os trabalhadores
rurais.
O Sr. Gilman Viana Rodrigues - Pensei que fosse para ele e
para mim. E muita honra ser abordado pelo Or. Mares Guia.
Muito obrigado. O que vejo, com muita naturalidade, é a
transposição do ITR para o Estado. Acho que é uma bandeira
política da maior qualidade. Não vejo obrigatoriamente que
ele tenha uma destinação social. Ele tem que ter uma
destinação voltada para o problema fundiário da questão. Ele
pode, inclusive, formar fundos até alavancadores de
crescimento econômico, com alguma parcela para compor um
fundo macro para investimento na pequena propriedade, e
infra-estrutura também. Ele pode ter essa composição, e vejo
mais, é preciso, urgentemente, na hora de ver o problema
social, não deixar de dar prioridade à qualificação da
pessoa. E preciso dar dignidade ao homem, ao jogá-lo no
assentamento. Jogá-lo, que eu falo, é para evitar que o
assentamento vire uma favela rural em contraponto ã favela
urbana, que estamos querendo evitar.
Quando se fala em evitar o êxodo do meio do campo para o
urbano, é dizer que o cidadão está no campo e vem para a
cidade viver na favela. Quando é devolvido para o campo, vai
para outra favela, só que rural. Até já ouvi falar que é

E
o
o
o

Eo

o0



368

melhor a favela de lá do que a de cá, mas não se diz que é
boa.
Os indicadores que foram apresentados aqui, anteontem e

ontem, tornam a nos dizer, por pesquisa feita aleatoriamente
- não foi feita por nós -, que o resultado operacional dos
assentados emancipados estão deixando a desejar. O que seria
interessante fazer? Dar, desde já, independentemente do
assentamento, a oportunidade de escolarização do adulto. Os
senhores sabem que o SENAI está fazendo isso no Estado de
Minas Gerais para que a pessoa, ao ser assentada, tenha
maior capacidade de usar a terra, conhecimento de alguma
tecnologia, não um pacote fechado de Primeiro Munco, mas um
pacote acessível a ele.
Agora, sobre o fato de dar o salário à família para o filho
não ir ao campo, isso se parece com o salário-educação, que
parece com o salário-família, com o vale-transporte, com o
ticket-refeição, que é não dar salário à pessoa e dar vários
artifícios por fora, para ele achar que está com um salário
melhor.
O correto seria dar renda ao indivíduo, e ele administrá-la
como quisesse. Quando falamos em agricultura familiar, o
menino de 14 anos, ou de 10 ou 12 anos, está sendo chamado
pelo pai para participar também de alguma coisa na atividade
produtiva, a critério dele. Ele não tem carteira assinada,
mas é que a família precisa dele.
Observem que a renda que obtivemos na leitura da
estatística da pesquisa foi de R$27,00 por pessoa/mês, e
R$135,00 por família/mês. Essas pessoas não têm conhecimento
para aplicar uma alternativa que lhes possibilitassem ter
mais renda. Então, vamos ficar sempre socorrendo na
horizontal, sem dar oportunidade de aumentar a renda, para
que o cidadão tome a decisão de onde empregar o seu
dinheiro.
Acho que se o salário de R$100.00 deveria ser transformado

em renda da pessoa, com oportunidades, nós deveríamos deixar
para ele a escolha do q ue fazer.
Agora, há um problema de escola muito grave também no
Brasil. Não é agradável para o jovem ficar na escola, porque
a nossa escola,.ainda não é atraente. Eu vejo isso em outras
áreas em que atuo, onde administro escolas que são
confortáveis para o aluno, e o aluno quer ficar lá. De outro
lado, o aluno fica perguntando quando começam as férias,
tomara que tenha feriado, vamos enforcar esse dia do
feriado.
Então, em Minas, está diferente. O modelo de escolarização

e de ensino é pioneiro nessa mudança, mas ele não amacureceu
ainda. O senhor pode observar. Sr. Secretário, que a
qualidade do ensino em Minas é um aos grandes fatores
positivos da mudança do Estado, o estudante vai ter
realização em ficar na escola, e não obrigação. Muito
obrigado.
O Sr. Coordenador - Teremos uma complementação do Ministro

Arlindo Porto
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O Ministro Arlindo Porto - Há uma parte da pergunta a mim

dirgda Que gostaria de comentar, Sr. Secretário. A idéia e
a oroposta de descentralização e de estacualização do ITR
deixa implicita a estadualização. também, do processo de
assentamento. Creio Que aqui temos muitos orodutores rurais,
muitos trabalhadores e muitos lideres do movimento dos
trabalhadores que estão tendo oportunidade de 
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de trazer a sua opinião, através das perguntas e dos
debates. Penso aue esse já é um efeito claro ca
descentralização. Nós não podemos imagina r que, num Pais com
as condições do nosso, onde há tantas diferenças
ideológicas. 

p
olíticas. sociais, econômicas e climáticas.

diria que cada Estado sabe o que fazer. Defendo, sim, essa
tese e tenho a certeza de que o Ministro Jungmann também
defende essa possibilidade da estacualização, porque, a
partir dai, o Governo do Estado se senta com mais intimidade
e com mais proximidade das lideranças, chegando mais perto
do movimento em Que possa ser atingido. Da minha parte.
posso apenas louvar essa iniciativa e dizer que, no
Ministério da Agricultura, o que temos feito é exatamente
isso. O Governo Federal traça as normas, define as ações, e
elas são implementadas em nível estadual ou municipal
dependendo da sua particularidade. Penso que isso me faz
louvar a sua iniciativa, como coordenador estadual da
reforma agrária. Esse caminho, sem dúvida, pode ser a
solução.
O Sr. Coordenador - Vamos ã penúltima pergunta, que é
composta de várias outras e é dirigida ao Dr. Jean Marc. Ela
fala muito sobre agricultura alternativa e tecnologia, sobre
como se vêm desenvolvendo as vias de agricultura alternativa
e como se vêm dando em relação ao Estado. 'As organizações
não governamentais têm conseguido vitórias em seus projetos,
em virtude da participação popular e da tecnologia
apropriada e ada ptada. Os projetos oficiais, além de megas,
não têm a participação popular. Como mudar esse quadro?"
Acredito que semelhante pergunta seja também feita pelo Sr.

Eugên i o Ferrari e. se ela não for nessa ordem, ele pode
ocupar o microfone, para que o Sr. Jean Marc faça a resposta
totalmente englobada.
O Sr. Eugênio Ferrari - Gostaria de fazer uma pergunta ao
Or. Jean Marc Ela é diferente das que foram colocadas e é a

3 seguinte: o Juraci, da FETAEMG, começou a comentar alguns
pontos de estrangulamento do PRONÂF. Gostaria de acrescentar
pelo menos mais um, que é o seguinte: como aceitar Que no
PRONAF, que foi criado como um programa para favorecer a
agricultura familiar, estejam incluídos aoueles
proprietários que tenham até dois empregados permanentes?
Quero dizer, como aceitar também que, nesse programa, o
próprio sindicato patronal, que representa a agricultura
patronal, tenha condições de verificar que produtores podem
participar do programa? Além dessa questão dos próprios
pontos de estrangulamento do programa, gostaria que o Sr.
Jean Marc comentasse o significado desse programa no
conjunto da política agrícola. Será que esse programa
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significa realmente uma prioridade do atual governo para o
crescimento da agricultura familiar no Brasil?
O Sr. Jean Marc van Derweid - Dá para começar todo o debate
novamente, mas vou tentar responder rapidamente essas
Questões, pois penso que já está-se esgotando a nossa hora.
Seria meio pretensioso tentar falar das experiências, pois
nem tudo funciona bem, e há vários problemas, além do que
operamos com recursos muito limitados. Mas penso que podemos
dizer, sem nenhuma pretensão exagerada, que temos obtido
resultados positivos em uma série de intervenções e em uma
série de circunstâncias muito difíceis, em ecossistemas
fragilizados, em particular nas zonas do Nordeste, mas
também nas zonas mais privilegiadas da Região Sul.
Vou-me centrar mais na essência da pergunta, ou seja, nas
relações com o Estado, que são essenciais para que esse tipo
de experiência, desenvolvida em nível micro pelas
organizações não governamentais, possa ter um impacto
significativo na agricultura.
A pretensão das ONGs, como disse antes, é a de desenvolver

experiências-modelo que possam iluminar políticas públicas e
que possam iluminar atividades e programas do Estado. Isso é
o que temos procurado fazer desde o começo desse programa,
em 1983.
Temos tido relações com as mais variadas organizações do
Estado, com a EMBRAPA, com a EMATER em vários lugares, com a
antiga EMBRATER; fizemos convênio com a FINEP e com algumas
universidades, e tem havido um progresso nessas relações,
mas que é extremamente lento e instável, porque a nossa
política pública padece - e todo mundo sabe disso - de
oscilações periódicas. Não há coerência em políticas de
longo prazo. Praticamente, a cada mudança de Governo, volta-
se à estaca zero. Recomeçam-se as negociações e as
discussões de novos acordos e programas.
Sempre foi assim, desde 1983. Já fizemos uns quatro
convênios com a EMBRAPA e sempre retomamos a questão a
partir do ponto inicial, mas não desistimos. Estamos
convencidos de que temos algo de importante a mostrar, e é
importante que os poderes públicos se dêem conta disso.
Ocorre que, na minha avaliação, esse impacto sobre as
políticas públicas não virá da ação exclusiva das ONGs. Ele
virá, fundamentalmente, da ação do movimento sindical dos
trabalhadores rurais e do MST. No momento em que esses
movimentos apontarem para o Estado, pressionarem o Estado,
mostrando que essas experiências são válidas para eles, acho
que poderemos ter um tipo de impacto real sobre a política
pública.
Mas só a demonstração é insuficiente, porque o poder
público, em geral, e, em particular, no Brasil, só funciona
sob pressão. Acho que essa pressão é uma necessidade. Esse
espaço de discussão é uma demonstração disso. A partir da
presença e da consciência do próprio movimento dos
interessados, é que se podem produzir resultados, o que não
impede que procuremos convencer o Sr. Ministro e o Sr.
Secretário, mostrando-lhes as nossas questões.



Nesse momento, está em curso um trabalho que quero citar
por ser de extrema relevância, desenvolvido pela CONTAG, em
nivel nacional, para formular um projeto de oesenvolvimento
de interesse dos pequenos produtores, com o qual temos
colaborado, juntamente com outras organizações não
governamentais. Acredito que, dentro de algum tempo, vai
haver uma proposta que será de extrema relevância e
interesse e deverá ser negociada com o poder público.
Então, acho que é um processo difícil. Na pergunta, foi
colocado o problema da participação. Chamo a atenção para
ISSO: a arrogância estrutural, diria, e ideológica dos
formados em universidades torna muito dificil a relação
entre o técnico e o agricultor. Até os mais bem-
intencionados padecem com esse problema. Tenho visto muitas
pessoas progressistas ou ca chamada ala progressista, enfim,
de esquerda, de vários partidos, bem como técnicos agricolas
e agrônomos que, quando vão lidar com o agricultor, partem
do principio de que eles sabem, e o agricultor, não.
Esse é um problema que tem de ser resolvido, porque, na

verdade, estamos diante de uma combinação de conhecimentos,
e não, de um conhecimento melhor do que outro. Essa é uma
questão essencial. O agricultor conhece muito melhor as
condições ambientais e econômicas em que opera do que
qualquer técnico que lhe for dar conselho. Por outro lado, o
técnico tem muito a dizer, e o agricultor tem, também, de
escutá-lo, mas deve haver um diálogo, e, até hoje, esse tem
sido extremamente fraco. Tem sido, na verdade, um monólogo
dos técnicos dirigido aos agricultores. Em geral, é uma
conversa entre surdos, porque o agricultor acaba não
escutando.
Isso exige modificações do ponto de vista da formação dos

técnicos. Houve uma pequena iniciativa do Ministério da
Agricultura no ano passado: solicitaram que participássemos
do processo de treinamento de técnicos da EMATER em
metodologias participativas de planejamento e diagnóstico de
propriedades rurais. Esse foi mais um pequeno passo.
Irei concluir rapidamente a resposta á pergunta do Ferrari,

porque a sineta já está tocando. Diria, e o M i nistro deve
saber disso meinor do que eu. que estamos diante de uma
proposta do PRONAF. que considero bem fundamentaa, embora
tenha uma série de vazios, como na formulação da proposta
tecnológica. A proposta é bem fundamentada, embora tenha uma
série de vazios. Na formulação da proposta tecnológica, por
exemplo, há um vazio. Teria que se colocar muito mais do que
está colocado em termos de metas orçamentárias e de número
de assistidos para que se tivesse um impacto real em nivel
de pequena p rodução, nos anos q ue restam para esse Governo.
Faz parte do movimento da sociedade, e co próprio Ministro,

pelejar, nesse Governo, para ampliar a parcela de recursos
destinada ao meio rural.
O Sr. Coordenador - Pergunta do Sr. José Janser ao Ministro
Arlindo Porto: "No debate ce ontem, quando se falava em
crédito rural, dizia-se da obrigatoriedade da vinculação de
um pacote tecnológico para os pequenos produtores, por via
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da assistência técnica oficial; os representantes da EMATER
rebateram a proposta, alegando que tal imposição é feita por
normas de crédito e seguro rural. Como garantir a
independência do produtor que faz uso do crédito rural?".
Gostaríamos de perguntar ao Sr. José Maria Cabral Gamarano
se a sua pergunta ao Mnistro Arlinao Porto é semelhante a
essa. Se não o é. Que use o microfone para fazê-la.
O Sr. José Maria Cabral Gamarano - E semelhante em alguns

as pectos. Sou trabalhador da EMATER-MG e represento o
Sindicato dos Trabalhadores de Assistência Técnica Rural do
Estado de Minas Gerais - SINTER.
Não são perguntas, são apelos. Sabemos que o pequeno

produtor não é afeito às coisas bancárias, não tem condições
de pedir aval. Constatamos, em Caratinga, em grupos de
produtores e conselhos Comunitários, que a exigência de aval
do agente financeiro para o custeio agrícola a pequenos
produtores está entravando o processo do PRONAF. Sabemos que
a inadimplência em carteiras agrícolas, neste Pais, é de.
apenas, até 3% em relação ao pequeno produtor. Por que a
exigência de garantia de aval? Há a obrigatoriedade do
seguro rural do PRONAF, em 2%. Por que exigir do pequeno
produtor o seguro, se ele tem cumprido com a sua produção?
Não há motivo para o sistema bancário exigir o seguro. Esse
ê outro ponto que dificulta o acesso do pequeno produtor ao
PRONÂF. O agente financeiro de Caratinga, onde trabalho, em
reunião sobre avaliação do PRONAF, nos disse que não
interessa ao Banco fazer financiamento de menos de
R$2.000,00 porque dá prejuízo.
Há outros apelos a serem feitos, mas prefiro parar por

aqui.
O Sr. Coordenador - Com a palavra, o Ministro Arlindo

Porto, para a sua conclusão.
O Ministro Arlindo Porto - Antes de responder às duas
perguntas. gostaria de complementar as palavras do Sr.
Eugênio, em relação à possibilidade de integração, de
participação dos sindicatos patronais no processo do PRONAF.
No mês cia sua concepção, no ano passado, já existia a
participação do Sindicato dos Trabalhadores. Não é nenhuma
novidade. Eles são passiveis de permitir a habilitação quer
seja da classe empregadora, quer seja da classe dos
trabalhadores. O Que mudou, neste ano, foi a possibilidade
ae participação de pequenos produtores, ou a agricultura
familiar, com até dois empregados. Existem muitas atividades
que exigem o trabalho permanente. Destaco alguns para
lembrar-lhes: quem consegue plantar 21a de norticultura sem
que tenha mão-de-obra de terceiro? Quem consegue fazer um
programa de fruticultura cie 3ha. 4ha ou 5na de frutas sem
mão-de-obra permanente? Quem consegue ter uma granja cie aves
ou sumos sem ter mão-de-obra permanente? A intenção foi
abrir o programa. Não foi nenhuma outra idéia senão a de
permitir que um maior número de produtores pudessem
participar e. mais do que isso, que os produtores
familiares, que já participam, pudessem aumentar a sua
atividade. Não podemos pensar que o PRONAF seja um programa
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para miserável. Ë. sim, um programa para promover o cidadão
que está no campo, para dar ao agricultor uma condição para
melhorar a sua renda com a contratação de um empregado e, no
máximo, dois. Dizer que ter dois empregados leva à condição
de grande produtor não é a nossa filosofia. Além disso, há o
requisito da área: só pode ser considerado pequeno produtor
quem tenha até quatro módulos. Em conseqüência, não há
nenhuma possibilidade de se estar buscando privilegiar uni
segmento determinado.
Creio que. com esses esclarecimentos, solucionamos a dúvida

do Daniel
Quanto à pergunta sobre o pacote tecnológico, aproveito
para comentar a pergunta feita pelo José Maria. Não há
exigência de pacote tecnológico. Esse pode até se r um nome
bonito que foi inventado, mas o que se pretende é q ue haja a
elaboração de um projeto, o acompanhamento de assistência
técnica e extensão rural. Se isso constitui um pacote
tecnológico, eu não sei. Até entendo que possa ser assim
chamado. O que se quer é que esse produtor receba um recurso
e, ao final do ano, tenha recurso e renda para pagar o
Banco. Não adianta nos manter na mesma filosofia de que o
homem do campo, o pequeno produtor, tenha de ser tratado de
maneira miserável. Não pensamos isso, mas, sim, em colocar
tecnologia e orientação à sua disposição. Quem está pagando
por isso é o Governo, não ele. Entendemos que, se há uma
tecnologia ou uma informação disponivel . por que não serem
colocadas ao pequeno produtor? Se ele é pequeno, tem ae
trabalhar de maneira diferente dos grandes. O grande pode ir
pagar os 2% à EMATER ou a outra empresa qualquer de
prestação de serviço e de assistência técnica.
O que o Governo quis foi, simplesmente, dar condições ao
Pequeno produtor de obter tudo aquilo graciosamente. A
EMATER de Minas Gerais é uma grande empresa de assistência
técnica, cujos técnicos são do maior valor. Seus
profissionais são dedicados e eficientes. Não podemos
prescindir da possibilidade de apoio ao pequeno produtor.
Vejo, com preocupação, a sua observação de que a agência
bancária de Caratinga faz exigências que são dispensáveis.
Vou comunicar. noje, com o Banco do Brasil. em Brasilia.
sobre essas exigências. Não há motivo para exigir avalista.
Não existe aval para custeio. A garantia é a produção. Não
há nennuma exigência de aval. principalmente nos valores até
R$3.000.00. exceto se o produtor não tiver conceito na
pr aça . Ai, não lhe será emprestado qualquer valo r , com aval
ou sem aval, por uma questão de conceito. Se houver uma
consulta ao SPC e for detectado que ele deve em todas as
lojas, ou se for ao cartório de protesto e ele tem titulosP rotestados, lamentavelmente, esse produtor terá de ser
analisado de forma diferenciada. mas não se podem
generalizar tais exigências. Como o PROAGRO não faz nenhuma
exigência. E opção do produtor que, se quiser, Pede O
empréstimo e paga 2%. E uma forma de estimulo. Se ele quiser
ter garantia do que vai plantar, poderá fazer a opção, mas
jamais Poderá ter caráter de obrigatoriedade.
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Esses são pontos que temos de discutir e seremos
intransigentes junto ao Banco. A lei é clara e não implica
obrigatoriedade. O PROAGRO não é obrigatório nem para o
grande nem para o médio produtor. E facultado a eles.
Então, quero dizer ao José Maria que, fatalmente, a agência
de Caratinga será contactada e, se não houver solução,
deverão ser feitos contatos com a FETAEMG, a FAEMG ou a
Secretaria de Agricultura ou com o próprio Ministério, se
for da sua conveniência, para que busquemos solução para
isso. O importante é que os entraves sejam superados. A
burocracia existe, infelizmente. Compete a nós sermos
deficientes no sentido de facilitar as possibilidades de
acesso ao crédito.
O Sr. Coordenador - Esta Coordenadoria agradece a
participação deste Plenário, dá por encerrados os debates e
retorna a palavra ao Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência convida os participantes
do seminário para as reuniões dos grupos de trabalho a
partir das 14 horas.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião ordinária deliberativa de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, bem como para a reunião
extraordinária, também de hoje, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação. Levanta-se a reunião.
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ABERTURA

O Sr. Presidente (Deputado Marcos Helênio) - As ShlOmin, a
lista de comparec i mento registra a existência de número
regimental. Declaro aDerta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2g-Secretãro, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado João Batista de Oliveira, 2Q-Secretário ad
hoc", procede à leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem restrições.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai suspender os
trabalhos por 15 minutos, para que os participantes possam
concluir a leitura do documento consolidado, contendo as
propostas dos grupos de trabalho, distribuído nesta
plenária. Estão suspensos os trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à
mesa a Exma. Sra. Prof. Leda Benevello de Castro,
coordenadora ao Grupo de Trabalno ng 1; os Exrnos. Srs. Prof.
Robson Amâncio. coordenador do Grupo de Trabalho ng 2; Prof.
Rudá Ricci, coordenador do Grupo de Trabalho ng 3; Dr. Luiz
Vicente Calicchio. coordenador do Grupo de Trabalho ng 4;
Carlos Eduardo Mazzetto Silva, relator do Grupo de Trapaino
ng 5; Prof. Edgar Alencar, coordenador do Grupo de Trabalho
nQ 6; e Prof. Franklin Daniel Rothman, coordenador do Grupo
de Trabalho ng 7.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião á plenária final
do Seminário Legislativo Reforma Agrária em Minas Gerais,
com a elaboração do documento final que será entregue ao
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Palavras dos Coordenadores dos Grupos de Trabalho
O Sr. Presidente - Esta Presidência passa a conceder a
palavra aos cooroe-aao-es dos grupos de trabalho, que
disporão de 5 rnntos. ca:a um, para a sua intervenção.
O Sr. Ivan Barbosa - S Presidente, peço a Pa l avra, pela

Orcem
O Sr. Presidente - Ooncejo a palavra, para esclarecimentos.

ao Sr. Ivar Sarposa.
O Sr. Ivan Barbosa - Sr. Presidente, nos termos do art. 17,
inciso I. do Regulamento, antes de a palavra ser transferida
aos senhores coordenadores, esta Presidência deve prestar
esclarecimentos sobre a dinâmica dos trabalhos desta sessão.
Então, gostaria que V. Exa. . inicialmente, prestasse a
todos esclarecimentos sobre a sistemática deste Plenário,
para que se estabeleça a dinâmica dos grupos de trabalho.
O Sr. Presidente - Perfeitamente, na verdade, estamos
concedendo a palavra aos coordenadores dos grupos de
trabalho não para que faça a leitura do relatório, e sim
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para que faça um rápido comentário de 5 minutos sobre a
discussão no grupo. Depois, passaremos a prestar
esclarecimentos sobre a dinâmica, nessa ordem.

Palavras da Coordenadora do Grupo de Trabalho NQ 1
A Sra. Leda Benevelio de Castro - Sr. Presidente, senhores
participantes, o grupo que tive o prazer de coordenar foi o
Grupo 1 - Reforma Agrária: Desafios e Obstáculos. Esse grupo
contou com um número expressivo de participantes. Os 98
participantes que assinaram a lista representaram 35
entidades. Esse grupo tem um tema muito amplo e polémico, já
que tratou de questões de natureza política e normativa.
como legislação, recursos, princípios e diretrizes da
reforma agrária.
O funcionamento do grupo permitiu debates amplos e livres,
com a livre manifestação de diferentes pontos de vista.
Posso afirmar que os debates desenvolvidos no nosso grupo
extrapolaram o conteúdo do texto-base e das propostas
originais. Os debates também evidenciaram a enorme
complexidade dos temas de que o nosso grupo tratava, e,
apesar das intervenções, as vezes, por alguns momentos.
tumultuadas dos participantes, conseguimos, acredito,
garantir as normas regulamentares do seminário.
Quero fazer um rápido comentário sobre os temas oue
tratamos neste grupo e algumas das tendências das propostas
aqui discutidas e tratadas.
O primeiro tema foi sobre o Poder Judiciário, e os debates
demonstraram que há apoio consensual às medidas de
democratização do Judiciário e de ampliação do acesso da
população á justiça. Foi discutida também a possibilidade de
a Assembléia Legislativa promover aqui um- seminário
exclusivamente ligado â temática da legislação agrária.
O segundo tema versou sobre recursos e fontes de
financiamento para a reforma agrária. A tônica do grupo foi
a da ampliação desses recursos a partir de fontes
orçamentárias. tanto em nível federal como em nível
estadual, bem como o apoio á proposta de mais recursos para
as áreas indígenas de Minas Gerais.
O terceiro tema do grupo foi um dos mais complexos e mais

debatidos e tomou mais tempo de nosso trabalho. Tratava de
proolemas de legislação. ts propostas encaminhadas ao grupo
tratavam de diferentes tipos de legislação a serem
modi f icadas.
A não ser em relação às propostas de alteração da proteção
ás terras indígenas, não houve consenso no nosso grupo
relativamente a propostas de alteração dos demais tipos de
legislação. Houve três tipos de propostas que alteravam três
formas diferentes de legislação: propostas quanto ao
substitutivo em tramitação atualmente no Congresso, relativa
ás alterações na Lei Complementar ng 793. e a 76/96, a Lei
do Rito Sumário. Propostas de alteração na lei agrária e em
demais legislações pertinentes no que concerne às áreas de
conservação de florestas nativas e sua exclusão no conceito
de terras improdutivas e os procedimentos operacionais que
levam a isso. E um conjunto de propostas de alteração na



legislação ambiental lato sensu", visando a compatibilizar
a preservação ambiental e a produção agropecuária. Essas
propostas não foram consensuais.
No quarto tema, Geração de Emprego e Renda, houve no grupo
uma proposta consensual que trata da questão do crédito
fundiário para pequenos produtores no Estado.
O último tema do grupo foi também um dos mais polêmicos.
Nesse tema, que trata Ce princípios, diretrizes e modelos
para a reforma agrária, ficaram explicitaas as divergências
de concepção da problemática da reforma agrária entre os
participantes deste seminário, principalmente entre a
entidade patronal e aquelas representantes ou apoiadoras dos
trabalhadores rurais.
Nas propostas relativas a diretrizes e princípios, o maior

dissenso no grupo diz respeito às questões de natureza legal
e política da reforma agrária. Isso ficará evidenciado nas
propostas. No entanto, as questões de maior acordo entre os
presentes e as entidades participantes se referem ao
objetivo de mais emprego e renda e também a aspectos
relativos à implantação e aos resultados dos assentamentos.
Essa é urna sintese do que, em 

p
rincipio. aconteceu no Grupo

e era o q ue eu tinha a relatar. Muito obrigada.
Palavras do Coordenador do Grupo de Trabalho Ng 2

O Sr. Robson Amâncio - Quero agradecer à Assembléia
Legislativa, aos Deputados, aos assessores e demais
funcionários e às entidades representativas da sociedade
Civil e do Estado pela oportunidade de participar desse
evento, desse exercício de cidadania.
o Grupo 2 tratou do tema Reforma Agrária e Meio Ambiente,

que, a orincipio, não imaginei ser tão polémico.
Houve 136 inscritos, e, com certeza, o grupo funcionou com
mais de 100 participantes. Houve também a presença de 44
entidades representativas de diversas es f eras, além de um
acréscimo muito significativo de propostas durante o
desenvolvimento dos trabalhos. No inicio, tínhamos 23
propostas e. com o acréscimo de mais 18, fechamos os
trabalhos com 41 propostas.
O q ue mais me chamou a atenção, neste grupo, foi a intensa
participação da sociedade, tendo em vista a quantidade de
entidades presentes aos debates. Essa situação levou-me à
reflexão de que a questão ambiental, embora seja tratada,
muitas vezes, como sendo uma manifestação da elite, na
verdade não o é. Um famoso pesquisador espanhol, Martine
Alliez, comenta que o ecologismo é popular. A defesa da
natureza está mais ligada aos movimentos populares q ue aos
de elite, q ue surgiram na década ce 70.
Os trabalhos se desenvolveram bem, e nós os dividimos em
três subtemas. O primeiro deles trata dos impactos
ambientais: houve consenso Sobre a necessidade de a Lei dos
Agrotóxicos ser implantada e executada, de fato, em nosso
Estado. Houve consenso, também, sobre a necessidade de a
sociedade posicionar-se contra a Lei de Cultivares, que pode
vir a contribuir - e muito - para a chamada erosão genética.
Percebemos, ainda, que todos os participantes sentem a



378

necessidade de melhor averiguação das questões referentes ao
impacto ambiental. Não houve consenso sobre a forma como
isso deveria ser executado. O ponto de maior polémica, no
grupo, foi o relativo a uma proposta de licenciamento
ambiental. As pessoas concordam com a averiguação do impacto
que pode ocorrer em qualquer projeto, mas somente da forma
como foi apresentada; esse ponto tomou grande parte do
trabalho do grupo.
Outro ponto interessante, sobre o Qual houve consenso, diz
respeito ã necessidade de ser feito um levantamento
agroecológico no Estado de Minas Gerais. Tanto pessoas
quanto entidades solicitam que as ações. nos projetos de
assentamento, sejam pautadas pelos principios
agroecológicos. Nesse sentido, há que se avaliarem as
necessidades dos agricultores que forem assentados. Houve
consenso, também, sobre a necessidade de que tanto o
financiamento de pesquisas quanto aquelas desenvolvidas por
órgãos estatais de Minas Gerais e, também, por órgãos
federais aqui implantados sejam direcionados para estudos na
área de agroecolOgia.
Por fim, no tocante ao último subtema, que trata da
sustentabilidade dos projetos, houve consenso sobre a
necessidade de se realiza rem diagnósticos participativos
sobre os agroecossisternas locais, nesses assentamentos, para
se subsidiar a elaboração desses projetos, bem como, em sua
elaboração, a participação efetiva de organizações de
trabalhadores rurais e de organizações não governamentais

que trabalham com agricultura alternativa. Houve, ainda,
consenso sobre a necessidade de recuperação de áreas
degradadas para o processo produtivo. Contudo. registrou-se
grande polémica sobre o que se deveria fazer com os
povoamentos nomogêneos de eucalipto em Minas Gerais.
Concluindo, ternos a dizer que os trabalhos se deram durante

o tempo previsto e ocorreu a situação relatada.
Palavras do Coordenador do Grupo de Trabalho Ng 3

O Sr. Rudá Ricci - No grupo, houve consenso, o que, para
nós, é motivo de sat i s f ação . visto que esse tema está no
âmbito da elaboração da reforma democrática do Estado.
Das 15 propos-tas discutidas e apresentadas no grupo, não
houve consenso apenas sobre 3. A primeira delas diz respeito
á exigência prévia de garantia de recursos para a execução
de projetos de assentamento. A segunda refere-se a estudos
prévios de viabilidade econômica para a elaboração de
projetos de assentamento. A terceira trata da obrigação de
protocolo verde; também não houve consenso sobre ela. Sobre
as 12 propostas seguintes, houve, rapidamente, consenso. Vou
destacar quatro questões bás

i
cas. que aglutinam as propostas

apresentadas.
O primeiro item diz respeito á sociabilização de
informações. Há duas propostas fundamentais sugerindo um
mapeamento - inclusive, o prazo - de todas as terras
públicas, sua destinação e ações discriminatórias em
andamento, ou já com sentença ocorrida no Estado de Minas
Gerais, e sua posterior divulgação.
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O segundo item diz respeito ao detalhamento das definições

e p r ioridades do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural e
dos serviços públicos voltados para a agricultura,
especialmente no Que diz respeito à EMATER-MG e á EPAMIG,
pr iorizando-se a agricultura familiar e os assentamentos.
O terceiro bloco de propostas aprovadas diz respeito à
definição das orientações para projetos de assentamento;
mais especificamente, propõe a adoção de modelo rural
sustentado e modelo agroecológico.
E, finalmente, o último bloco de pro postas aprovadas diz
respeito ao estabelecimento de um projeto de gestão
participativa no que respeita a elaboração, execução e
fiscalização de projetos de assentamento no Estaao. Segundo
outra proposta aprovada, esse modelo de gestão participativa
deve ser motivo de estudo aprofundado, que deverá ser
apresentado detalhadamente. até 15 de dezembro deste ano.
Como disse, entre o grupo, houve rapidamente, consenso.
Imagino Que é uma Contribuição muito grande para uma
concepção democrática de gestão da reforma agrária.

Palavras do Coordenador do Grupo ce Trabalho Ng 4
O Sr. Luiz Vicente Callcchio - Senhores, bom-dia. O Grupo
ng 4 teve como tema a legitimação de terras e a ação
discriminatória. Evidentemente, a posição de todos os grupos
foi antagônica á do Estado. Este era o grande adversário.
Está no contexto legal e é obrigação do Estado a
discriminação e a legitimação, como fatos jurídicos. Tivemos
um grupo de trabalho agradabilissimo. Os debates foram
francos, abertos. Democraticamente, alguns foram até
jocosos, mas chegamos a um nível de consenso quase absoluto.
Só não o foi porque, sobre uma das 16 propostas, não houve
consenso. Por se tratar de uma proposta que já está no
contexto legal, ela se torna desnecessária, e a sua autora.
infelizmente, por motivo de viagem, não estava presente.
Tenho a certeza de que, se ela estivesse presente, teria
retirado a proposta, pelo fato de ela já estar no contexto
da lei, e teríamos Obtido consenso absoluto sobre todas as
proposições feitas no plenário do Grupo ng 4.
A vedete das propostas, a mais discutida, a que teve mais
contradição e a mais singela foi a retirada da Proposta de
Emenda à Constituição ng 18 da pauta de trabalhos desta
Assembléia. No mais, a necessidade absoluta ca
Ciscriminatória para que o Estado saiba do Que dispõe para
assentamentos ou co que dispõe de terras devolutas no seu
território. Fora isso, apenas considerações sobre esse tema
que se tornou polêmico, porque exige do Estado uma ação
imediata. Era o Que eu tinha a dizer.

Palavras do Relator co Grupo de T'abalho Ng 5
O Sr. Carlos Eduardo Mazzetto Silva - Bom-dia a todos. O
coordenador do grupo. Prof. Mauro Borges, não pôde
Comparecer hoje e me passou a ta r efa de tentar resumir o que
de principal aconteceu no nosso grupo, que teve como tema
"Projetos de Colonização e Desenvolvimento Rural".
Participaram do grupo 31 pessoas re p resentando cerca de 21
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entidades: 5 são do Governo; 3, de universidades; o
restante, da sociedade civil.
E um tema relativamente específico. Como não podia deixar

de ser, o debate se concentrou na vedete dos projetos de
colonização em Minas Gerais, o Projeto Jaiba, que tem maior
visibilidade, maior dimensão e sobre o qual os participantes
do grupo têm mais conhecimento. Além disso, a maior parte
das propostas preparadas pelas entidades para debate no
grupo se referiam a ele. Então, o debate se concentrou muito
nele, embora, na parte final, se tenha discutido sobre o
Projeto CRAUNO. Havia pouco conhecimento do grupo a respeito
desse projeto; então, não houve grande adesão a ele.
Discutiu-se, também, a concepção dos projetos de
colonização e se isso era estratégia de desenvolvimento
rural conseqüente para uma política agrária, e outras
opções, como o reforço aos assentamentos e políticas de
manejo de microbacias. Em nível de um projeto de irrigação
descentralizado, discutiu-se se seria interessante adotarem-
se essas propostas.
Com relação às propostas do Projeto Jaíba, gostaria de
dizer que ele é foco de um debate antigo e cheio de
divergência entre a sociedade civil, o Governo Estadual e,
mesmo, o Governo Federal, no caso. a CODEVASF, que atua no
projeto.
Esses impasses foram discutidos tranqüilamente,

democraticamente. Houve uma discussão, a meu ver, produtiva,
e se chegou a algumas convergências, alguns consensos,
embora persistissem algumas divergências entre as entidades
da sociedade civil e o Estado. Houve consenso em assuntos
que dizem respeito à infra-estrutura social do projeto, às
questões de educação, moradia, habitação, saúde, etc.
Também houve consenso em algumas questões relativas a

melhorias ambientais do projeto, à resolução dos problemas
ambientais que lá ocorrem, e com relação à participação
efetiva dos colonos na gestão do projeto e na transparência
necessária para o entendimento, pela sociedade como um todo,
das coisas que ocorrem no âmbito do projeto.
Houve várias propostas consensuais nesse sentido, inclusive
a formação de uma comissão paritária composta de
representantes do Poder Legislativo, da sociedade civil e
das universidades do Estado, para monitoramento dos
problemas de colonização, última proposta consensual.
Entre as propostas não consensuais, a sociedade civil

assinou em massa cerca de quatro ou cinco, mas o Estado não
convergiu para elas. Elas dizem respeito à adoção de medidas
que o relatório da DAM-Engenharia aponta e que o Estado
contesta, dizendo, até mesmo, que há algumas inverdades no
relatório.
Foi trazida também a questão da concepção produtivista do
Projeto Jaiba, que o Estado também não assinou, e a questão
de dar uma certa prioridade ao assentamento de filhos e
filhas de colonos nos lotes, alvo de assentamento, também
não foi assinada pelo Estado.
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Além disso, há a questão da revisão fundiária, também
proposta pelas entidades, que o Estado não assinou.
O restante das propostas diz respeito a alguns pontos do
Projeto Graúna. Algumas questões tiveram maior adesão e
outras, não, e a questão que se refere ao Projeto de
Colonização foi assinada por uma quantidade razoável de
entidades.
Afinal, o Projeto de Colonização é uma estratégia

conseqüente. Queremos multiplicar os projetos de colonização
ou as áreas de assentamento e projetos descentralizados. Em
resumo, foi isso.

Palavras do Coordenador do Grupo de Trabalho NQ 6
O Sr. Edgar Alencar - Sr. Presidente e participantes deste
seminário, o número de participantes do Grupo 6 foi superior
a 100. Foram encaminhadas 37 propostas ao coordenador e mais
18 propostas durante os trabalhos. Tivemos um total de 58
propostas. Dessas, 54 foram consensuais e somente 4 não
obtiveram consenso. As propostas q ue não obtiveram consenso
diziam respeito à assistência técnica.
Os temas tratados no grupo foram: crédito, assistência
técnica, comercialização, pesquisa, PRONAF, associativismo e
cooperativismo.
Os trabalhos foram desenvolvidos com grande normalidade e
elevado espírito democrático, como já era esperado.
Congratulo-me com esta Casa, com os participantes e com os
assessores da Assembléia pela invejável eficiência e
competência. Muito obrigado.

Palavras do Coordenador do Grupo de Trabalho NQ 7
O Sr. Franklin Daniel Rott'iman - Inicialmente, quero fazer
uma correção na síntese das propostas de trabalho que
elaborei. Houve nela uma omissão com relação á CARITAS, que,
de fato, participou, junto com outro grupo de entidades,
como a FETAEMG, na apresentação da proposta.
Quanto ao trabalho do grupo, houve um número expressivo de
propostas - 29 -, além daquelas apresentadas durante a
sessão. No grupo, tivemos 41 participantes, dos quais 32
eram institucionais e nove, individuais, com uma composição,
aproximadamente, de 50% de participantes masculinos e 50%,
femininos. Tivemos 23 propostas consensuais. aprovadas pel.o
grupo de entidades.
Quanto à dinâmica do grupo, inicialmente comuniquei a
decisão do primeiro grupo, tomaaa no dia anterior, acerca da
destinação de recursos da ordem de R$18.000.000,00. conforme
estimativa apresentada pela FETAEMG, para atender às
necessidades básicas.
Quanto às propostas, para destacar algumas, o grupo
apresentou como introdução ao documento a proposta de
garantia da participação dos movimentos sociais, das
organizações populares locais e da sociedade organizada na
definição das políticas públicas e na execução e
implementação de quaisquer programas e planos, em particular
com referência às outras propostas consensuais.
Quero destacar, também, que foram apresentadas novas
propostas, também consensuais, sobre a condição das
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trabalhadoras rurais. Tais propostas se encontram nas
páginas 58 e 60, e, baseado em meu conhecimento, eu diria
que elas são absolutamente consistentes e coerentes com o
que já existe como diretrizes da ONU, do Banco Mundial e de
outras entidades internacionais, sobre os direitos das
Mulheres.
Foram introduzidas propostas relativas aos grupos e
reservas indígenas, com a inclusão desse segmento da
população em várias das propostas consensuais.
Quero fazer uma observação sobre a redação do relatório do
grupo. Na página 55, a Escola Família Agrícola foi
apresentada como uma proposta de infra-estrutura, mas
achamos que isso cabe melhor na parte de educação, pois não
se trata apenas da rede física, da infra-estrutura; essa é
uma proposta ampla, incluindo até a metodologia dessa forma
de educação.
A respeito de uma proposta de autoria da FAEMG, na página
62, que trata da geração de emprego e renda, o grupo achou
que ela foi ambígua, não foi clara, embora tenha sido
aprovada no Grupo 1, consensualmente. Na opinião do grupo, a
alternativa oferecida, sob o número 204, expressa mais
claramente seu pensamento e está mais de acordo com o
consenso do grupo sobre emprego e renda.
Quero também destacar a participação das mulheres no grupo,
que foi muito expressiva e de alta contribuição. As
participantes estão de parabéns.
Finalmente, quero agradecer o apoio do relator, da FETAEMG

e dos assessores da Assembléia, Consuelo, Francine, Jane e
outros.

Esclarecimentos sobre a Dinâmica de Apresentação e
Discussão do Documento Consolidado

O Sr. Presidente - Esta Presidência passa a prestar alguns
esclarecimentos soore a dinâmica de apresentação e discussão
do documento consolidado.
A Coordenadoria informa ao Plenário que, por decisão das
entidades organizadoras do Seminário, as propostas
apresentadas pelos grupos de trabalho não serão submetidas a
votação. O documento final constará de duas partes: uma
contendo a relação das propostas consensuais, e a outra, as
propostas não consensuais.
Serão consideradas consensuais as propostas que obtiveram
unanimidade nos grupos de trabalho e que não forem objeto de
pedido de destaque nesta plenária.
Ao final da leitura de cada proposta, poderão ser
apresentados pedidos de destaque por meio de requerimento
dos participantes. Os requerimentos deverão ser apresentados
oralmente. Poderão ser feitos pelo microfone e,
posteriormente, encaminhados à mesa em formulário próprio.
Os pedidos de destaque serão recebidos desde que contenham

a assinatura de um participante institucional, ou seja, uma
entidade, ou dez assinaturas de participantes individuais.
Os destaques poderão ser solicitados para, primeiro:
inclusão ue propostas entre as não consensuais. Também
poderá ser feito destaque para fusão de propostas,
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entendendo que determinadas propostas são muito parecidas,
têm afinidade. Nesse caso, poderá ser feita proposta de
destaque para fusão.
Também poderá ser feito destaque para nova redação.
lembrando aue isso só será feito se por acaso a redação não
estiver contemplando o conteúdo de maneira clara.
Entretanto, teremos comissão especial para essa final idade.
para onde a proposta poderá ser remetida para uma nova
redação, o que dispensa o aprofundamento em detalhes de
redação nesta Plenária.
Então, os destaques para fusão e nova redação poderão
incidir sobre propostas consensuais e não consensuais. Para
modificação das propostas consensuais por meio de fusão, ou
de nova redação, será, então, efetuada nova veri f icação de
consensualidade.
Após a proposta de modificação das propostas consensuais
pela fusão ou nova redação, será feita nova verificação para
ver se háconsensual idade naouela proposição de mudança.
Não será permitida a apresentação de proposta contendo

matéria nova. Apenas essas que foram debatidas e amplamente
discutidas em grupo. As p ropostas de fusão e de nova redação
serão recebidas até o final da discussão dos destaques.
As propostas não consensuais deverão ser subscritas pelas
entidades e participantes individuais que as apõem, em
formulário próprio. Esses formulários estão á esquerda do
Plenário. São esses os formulários que serão subscritos por
entidades ou participantes individuais que apõem essas
propostas não consensuais.
Os pedidos de subscrição das pro postas serão recebidos pela

Mesa até o final da reunião.
Após a leitura das propostas, passar-se-á á fase de

discussão dos destaques que porventura surgirem. Poderão
falar na discussão de cada destaque, uma única vez, por dois
minutos cada um. o autor do desta que, ou pessoa por ele
indicada, e o participante que se inscrever para encaminhar.
NO decorrer das discussões, outras dúvidas que surgirem

serão esclarecidas.
Na medida em que vamos lendo cada proposta de grupo, se a

pessoa não concordar com a forma em que é colocaaa, é só
levantar a mão e destacar aquilo com que não concorda. A
defesa desse destaq ue deve ser feita posteriormente.
Leitura do Documento Consolidado e Apresentação aos Pedidos

de Destaque
O Sr. Presidente - Esta Presidência vai proceder agora á
leitura do documento consolidado, contendo as propostas
consensuais ela poradas pelos grupos de trabalho. Essas
propostas serão anunciadas pelo número.
Os participantes poderão pedir os destaques pelo microfone.
Um participante - As inscrições individuais não poderão

pedir nem esclarecimentos?
O Sr. Presidente - As inscrições individuais podem até
manifestar o destaq ue e, evidentemente, para que seja
formalizado esse destaque, teria que ter o apoio de mais
nove pessoas, ou de uma entidade. Assim, com rel ação a
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esclarecimentos, não tem problema nenhum, mas com relação ao
oestaaue, tem que ter dez pessoas ou uma entidade. A
Presidência passa agora à leitura do documento. (- Lê:)

'Grupo de Trabalho NQ 1 - Reforma Agrária: Desafios e
Obstáculos

Propostas consensuais
As propostas consensuais foram apoiadas pelas seguintes
entidades presentes ao grupo de trabalho: CARITASMG, AMDA,
INCRA, EMATER, CPT, CERUBE, FETAEMG, CNBB - Regional Leste
II, INCRA-RS. Distrito de Irrigação Jaiba, UFV, CTA-Zona da
Mata, MST, Secretaria de Estado da Saúde, INCRA-MS, CEDEFES,
IEF, RURALMINAS, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Buritis. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Presidente
Olegário, PMMG, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Visconde do Rio Branco, INCRA-DF, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Várzea da Palma, CIMI-Leste,
Secretaria de Estado da Educação, INCRA-CE, SINTER. Centro
de Estudos Rurais ca UFMG. INCRA-MS, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Peçanha, INCRA-PE, CARITAS-DF,
Fundação João Pinheiro, Universidade Federal de Lavras.

- Promoção, pela Assembléia Legislativa, de um seminário
especifico sobre a questão da legislação agrária. Algum
pedido de destaque? 2 - Encaminhamento de critica à atuação
do Poder Judiciário do Brasil nas causas de interesse
popular, especialmente nas questões ligadas á violência no
campo e à reforma agrária. Pedido de destaque. 3 - Apoio ás
propostas de democratização da justiça em termos do seu
funcionamento interno e em termos do seu acesso à maioria da
população brasileira. 4 - Criação de um órgão de controle da
atividade administrativa do Poder Judiciário, que venha a
ser integrado também por representantes da sociedade civil.
Destaque. 5 - Criação de escolas de aperfeiçoamento de
juizes e promotores. 6 - Simplificação das formalidades
processuais. 7 - Barateamento das despesas judiciais. 8 -
Implantação de defensoria pública eficiente para assegurar
defesa àqueles que não podem contratar um advogado. 9 -
Adoção de critérios mais adequados cara a promoção de
juizes, tais como o número de processos julgados e a
qualidade cas -sentenças. 10 - Defesa aa independência dos
juizes de primeira instância, que estão mais próximos da
realidade social.
Tivemos alguns pedidos de desta que e não pedimos a
identificação da entidade, porque já conhecíamos o Dr. Ivan,
do INCRA. Agora, quando houver o pedido de destaque, deve-se
falar qual o nome da entidade que o está pedindo. Então.
pelo INCRA, foram pedidos os destaques que já estão
anotados.
b) Recursos e Fontes de Financiamento do Programa Estadual

de Reforma Agrária. b.1) Recursos de Fontes Federais. 11 -
Dest inação de recursos da ordem de R$18.000.000,00. conforme
estimativa apresentada pela FETAEMG, para atender ás
necessidades básicas e criar as condições para um salto de
qualidade no processo de implantação dos projetos de
assentamento da reforma agrária em Minas Gerais, uma vez cue
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o montante previsto para o INCRA-MG no orçamento da União,
no valor de R$2.500.000,00, para a implantação de infra-
estrutura, e de R$1.000.000,00 para serviços, (dos quais
apenas R$70.000,00 haviam chegado ao INCRA-MG até 3/9/96), é
rigorosamente insuficiente para permitir a cont i nuidade do
processo de implantação dos projetos de assentamento, e que
o montante de R$12.000.000,00, estimado pela
Su perintendência do INCRA-MG, a partir da reivindicação das
entidades ligadas à reforma agrãria, amiaria as
possibilidades do processo de implantação daquees projetos.
b.2 - Recursos de fontes estaduais
12 - Destinação de 4% do total do oçamento estadual, a

partir de 1997, para a agricultura, reservando-se 1/4 desses
r ecursos para o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural -
FUNDERUR.
13 - Inclusão, nas dotações orçamentárias federais

referentes à implantação de projetos de assentamento, de
recursos necessários à efetivação das ações ce controle
ambiental de assentamentos, além daaueles recursos
necessários ao atendimento das necessidades básicas das
populações assentadas.
b.3 - Recursos para as áreas indígenas em Minas Gerais
14 - Financiamento para garantia das atividades de produção

familiar dos grupos indígenas de Minas Gerais.
15 - Garantia de recursos para a execução dos trabalhos da

Comissão Executiva Estadual da Questão Indígena em Minas
Gerais - CEAI -, conforme estabelece o art. 3g do Decreto ng
23.806, que institui a Comissão.
16 - Reassentamento dos pequenos posseiros que estão nas

áreas krenak e maxacali. uma vez que o Estado os titulou,
permitindo a ocupação ilegal das terras indígenas.
c) Problemas de legislação
17 - Posicionamento favorável do Governo Estadual á

revogação do Decreto ng 1.775/96, que altera os critérios
para a demarcação das terras indígenas no Brasil.
18 - Posicionamento favorável do Governo Estadual á

imediata homologação da Portaria ng 317/93. do Ministério da
Justiça. que reunifica o território maxacali, e retirada
urgente dos invasores.
0) Geração de emprego e renda
19 - Criação, pelo Governo do Estado, de um programa oe

Crédito fundiário para agricultores familiares com boas
perspectivas profissionais, segundo os critérios seguintes:
o agricultor possuir área de até quatro módulos fiscais;
morar na propriedade ou aglomerado urbano próximo: ter pelo
menos 80% da renda derivada de atividade deservovida na
propriedade: não manter empregado permanente, sendo
permitida apenas a contratação de mão-de-obra temporária.
quando a atividade agricoma assim o exigi.
e) Princípios, diretrizes e modelos para a reforma agrária
20 - Repúdio á ausência de r epresentantes da FAEMG durante

a reunião do Grupo ng 1
Houve pedido de destaque do INCRA e da AWDA.

Reforma agrária e ordem legal política



386

21 - Reconhecimento da fragilidade da legislação como
obstáculo à reforma agrária.
22 - Estabelecimento do pressuposto de que reforma agrária

deve, antes de tudo e em sua essência, respeitar a cidadania
dos que trabalham ou venham a trabalhar no campo, de tal
sorte a fazê-lo contar com fundadas perspectivas de ir além
da subsistência pessoal e familiar, que pressupõe apoio do
Governo à implantação de infra-estrutura e à produção
agrícola.
23 - Os projetos de assentamento de reforma agrária devem
ter como pressupostos o desenvolvimento rural sustentado e o
fortalecimento da agricultura familiar. Para isso, os
projetos devem ser: ecologicamente corretos, economicamente
viáveis, socialmente justos e adaptáveis às condições da
agricultura, que estão sempre em transformação.
e.3 - Reforma agrária e geração de emprego e
renda.
24 - Estabelecimento do pressuposto de que reforma agrária

deve visar à instalação de unidades produtivas, por menores
Que sejam, de tal modo que se tenha, através delas, a
cri ação de novas oportunidades de emprego no campo.
25 - Garantia da manutenção e ampliação de emprego e renda
aos segmentos mais ameaçados e excluídos do processo
produtivo, de condições dignas de vida e de produção de bens
que atendam às necessidades da população, considerando a
preservação das condições ambientais, assim como
estabelecimento de um padrão de sustentabilidade para todas
as atividades rurais numa nova relação entre homens.
mulheres e natureza.
26 - Estabelecimento do pressuposto de que- a reforma
agrária deve contemplar igualmente a preocupação de
interromper-se o intenso fluxo de desassentarnento dos atuais
"com terra, resultante das dificuldades e dos desestimulos
impostos ao setor.
27 - Priorização da reestruturação e do desenvolvimento da

agricultura familiar como base cia organização social e
técnica cia produção agrícola.
28 - Estabelecimento do pressuposto de que a reforma

agrária deve representar, para os que querem traoalhar no
campo, uma opção cie êxito, permitindo a cada um exercer
atividades conforme melhor recomendarem a sua vocação e as
suas condições pessoais, seja como empregado, seja como
pequeno ou médio produtor.
29 - As Propostas ns 57 e 58 constituem obstáculos ao

processo de reforma agrária.
30 - Definição da forma de desenvolvimento do projeto de-
assentamento logo que ocorrer a desapropriação cia área.
devendo ser estabelecido um cronograma de execução das ações
e garantidos os recursos necessários à execução das obras.
31 - Implantação dos projetos de assentamento precedida da
discussão, com os trabalhadores envolvidos, da
sustentabilidade, da análise dos recursos naturais, da
capacidace ce inserção no mercado em função do produto, da
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questão da comercialização, da produtividade e da
possibilidade de agregação de valor aos produtos.
32 - Garantia, pelos poderes públicos, de que os
assentamentos e os assentados terão infra-estrutura social e
econômica, assistência técnica e tecnologias adequadas.
acesso á saúde, principalmente em termos preventivos, e à
educação adequada à realidade dos trabalhadores rurais.
33 - Garantia de que a implantação dos projetos de

assentamento assegurará a inserção de jovens e mulheres no
processo produtivo e no processo decisório sobre o modelo de
desenvolvimento a ser adotado e incentivo às formas
associativas e cooperativas na produção.
- Houve pedido de desta que. pelo INCRA, para as Propostas

nQs 28 e 30.
Houve uma solicitação de leitura das procostas não
consensuais. Vamos prosseguir na leitura das consensuais e,
depois, retornaremos àquelas que foram destacadas, ou seja,
as não consensuais.

Grupo de Trabalho NQ 2 - Reforma Agrária e Meio Ambiente
Propostas consensuais
As propostas consensuais foram apoiadas pelas seguintes

enticaces presentes ao grupo de trabalho:
FEAB REG. III. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de
Presidente Olegário, AMDA. Rede de Intercâmbio de
Tecnologias Alternativas, INCRA, FETAEMG. UFLA, UFV, EMATER,
INCRA-PA, CAA-N.MIMAS, CTA-ZM, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Manga, Cons. Sind. T. N. Minas, Instituto Marista
de Solidariedade. ITESP-SP. Prefeitura Municipal de
Contagem. Câmara Municipal de Almenara, Banco Nacional de
Agricultura Familiar, SES-MG, RURALMINAS. Mm. Ext. P01.
Fundiária, IEF, Secretaria de Estado da Educação. Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Teófilo Otôni. ARMICOPO,
Associação M. Faz. Japoré, Sindicato aos Trabalhadores
Rurais de Campos Altos. Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de São Francisco de Paulo, SINTER, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Araxá, Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Peçanha, INCRA-RS, PMMG. CETEC. ALT. 2. MATA,
FEAB-REG III, ORG. POV. LUTA - REDE. CÁRITAS-MG, CPT, UFLA,
INCRA. NET-PUC MINAS. Centro de Estudos Rurais - UFMG-.
INCRA-AL, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Januãria.
a) Impactos ambientas dos projetos de assentamento
59 - Adoção de politicas ambientais que compatibilizem a
conservação dos recursos naturais com o desenvolvimento;
elaboração de leis que contenham menos proibições e mais
definições acerca do que pode ser feito, orientando as ações
e criando instrumentos de controle eficazes, q ue contem com
a participação efetiva da sociedade: estimulo à participação
da sociedade organizada na implantação e gestão de unidades
de conservação.
60 - Observância da proposta de legislação sobre uso e
manejo dos solos, que se encontra em tramitação na ALEMG.
61 - Elaboração de estudos e projetos de recuperação das
áreas degradadas pelo reflorestamento homogêneo, estendendo
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os sistemas de produção de pequenos agricultores que se
encontram nos limites dessas florestas.
62 - Regulamentação do uso da água em projetos de
irrigação, inclusive nos de empresas que utilizam pivôs
centrais.
63 - Incentivo ao resgate (coleta) e conservação in
situ/on farm' da biodiversidade agricola e valorização dos
conhecimentos a ela associados.
64 - Oposição á aprovação da Lei de Cultivares, em
tramitação no Congresso Nacional. A aplicação de seus
princípios resultaria no incremento da erosão genética e na
restrição ao livre uso e intercâmbio de recursos genéticos
pelos agricultores.
65 - Estabelecimento de parceria entre a EMATER. a
Secretaria de Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e o IMÃ, para o desenvolvimento,
nos assentamentos, de projetos-pilotos de sistemas de
vigilância á saúde de populações expostas a agrotóxicos, com
o objetivo de levantar informações e, a partir destas, tomar
decisões para eliminar os riscos a que tais populações estão
submetidas.
66 - Introdução, na legislação agrária e florestal, do
conceito de reserva extrativista, de modo a permitir
conciliar a preservação e recuperação ambiental dos
remanescentes nativos (em particular, os cerrados) com o
aproveitamento extrativista (ecológico, econômico e social)
pelas populações tradicionais.
67 - Introdução, na legislação florestal, do conceito de
sistemas agroflorestais, após discussão a esse respeito.
68 - Retirada imediata de circulação dos produtos quimicos
já proibidos pela legislação vigente.
69 - Implementação da lei estadual de agrotóxicos em vigor,
estruturando-se órgãos como o IMÃ e a Secretaria de Saúde
para cumprirem seu papel de fiscalização da produção.
comercialização e uso de agrotóxicos.
70 - Promoção, pelo Governo do Estado, em parceria com ONG5
e entidades representativas dos trabalhadores rurais, de
campanha de esclarecimento sobre os efeitos nocivos dos
agrotóxicos na saúde humana e no meio ambiente, dirigida a
agricultores, consumidores e á sociedade em geral, com ampla
divulgação.
71 - Realização do levantamento agroecolôgico do Estado,
com vistas a facilitar e disciplinar os assentamentos dos
sem-terras.
72 - Implementação de orojetos-pilotos de desenvolvimento
agroecológico em municipios onde haja uma organização
efetiva dos pequenos agricultores e pro postas concretas para
o desenvolvimento da agricultura sustentável. Tais projetos
devem ser implementados pelo Estado, em parceria com ONGs e
organizações de agricultores.
- Houve pedido de destaque para a Proposta flQ 60. pelo

INCRA.
73 - a) Priorizaçâo, nos projetos de assentamento, do

desenvolvimento e da adoção da ciência agroecológica.



b) Valorização do conhecimento do agricultor, que é uma
importante fonte de informação sobre o sistema agrícola
local (inclusive sobre as práticas tradicionais que foram
abandonadas), sobre experiências, instituições, cultura,
etc. O conhecimento do agricultor e sua capacidade de
adaptar novas idéias às suas condições e às necessidades
locais devem formar a base para a mudança dentro da
comunidade agrícola.
c) Reorientação da pesquisa agrícola desenvolvida em
universidades do Estado, centros de pesquisa oficiais e não
oficiais, especialmente Quando financiada pela FAPEMIG. para
estudos em que a agricultura seja tratada dentro de um
contexto de sistemas em que o pesquisacor atue como
facilitador do processo de aprendizagem, na busca de
soluções para os problemas enfrentados pelos agricultores.
74 - Promoção, nos assentamentos, de experimentos baseados
nos sistemas sustentáveis e de baixo uso de insumos
externos.
75 - Inclusão das entidades de ensino e pesquisa na lista

das instituições que devem ter sua pesquisa reorientada para
estudos com base na agroecologia.
c) Sustentabilidade dos Projetos de Assentamento
76 - Realização de estudos e diagnósticos participativos
sobre os agroecossistemas locais, para subsidiar a
elaboração dos projetos.
77 - Valorização do conhecimento dos assentados sobre os

ecossistemas e os processos tecnológicos tradicionais.
78 - Incentivo ao desenvolvimento de sistemas

agroflorestais de produção de acordo com as especificidades
de cada ecossistema.
79 - Reestruturação dos serviços de pesquisa, extensão

rural e assistência técnica, adequando-os para a
implementação de projetos baseados nos princípios da
agricultura sustentável
80 - Redefinição do papel e dos objetivos das fazendas
experimentais da EPAMIG, para assumirem o monitoramento de
projetos de desenvolvimento local dos assentamentos.
81 - Envolvimento, na elabo-ação dos projetos de
assentamento, das organizações de trabalhadores rurais
ONG5 que desenvolvem traoalho ce oesauisa e difusão de
tecnologias alternativas.
82 - Investimento na educação dos assentados, para que
possam melhorar sua capacidade de gestão do sistema de
produção e do projeto global do assentamento.
83 - Incentivo a programas de avaliação, conservação e
melhoramento participativo de variedades locais nas
comunidades de agricultores e assentamentos.
84 - Incentivo a programas ou instituição de programas de
reprodução de sementes de variedades locais e/ou melhoradas,
com vistas a garantir a auto-suficiência local de sementes.
85 - Criação de programas de recuperação de áreas

degradadas para o processo produtivo.
86 - Destinação das áreas arrendadas às empresas
reflorestadoras do Norte e do vale do Jequitinhonha. aoós
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vencimento dos contratos ou em caso de comprovação de
irregularidades, a projetos de assentamentos e unidades de
conservação.
87 - Envolvimento das organizações de trabalhadores rurais,
ONGs e universidades que desenvolvem trabalho de pesquisa e
difusão de tecnologias alternativas na elaboração dos
projetos de assentamentos.
d) Assuntos gerais
88 - Fornecimento, pela Assembléia Legislativa, de cópias
das gravações em video deste seminário às entidades
participantes, para que possamser divulgados, em todo o
Estado, os temas referentes à reforma agrária em Minas
Gerais.
89 - Participação de organizações da sociedade civil e de
instituições governamentais e privadas na revisão da
legislação florestal do Estado, a ser promovida pelo
Instituto Estadual de Florestas - IEF.
Vamos passar para o Grupo 3, que está na pág. 23.

Grupo de Trabalho Ng 3 - Gestão da Politica Estadual de
Reforma Agrária

99 - Realização, peios órgãos competentes, no prazo de 60
dias, de levantamento aos imóveis rurais do Estado (contendo
a localização, o nome do órgão ao qual o imóvel estiver
vinculado, bem como sua destinação atual) e encaminhamento
dos dados às entidades que assinam esta proposta, com o
objetivo de assegurar a participação das mencionadas
entidades na definição dos imóveis que deverão ter
destinação imediata para assentamentos.
100 - Envio, pelos órgãos competentes, às entidades que

assinam esta proposta, dos resultados das Discriminatórias e
Judiciais já realizadas, destacando-se as áreas superiores a
250ha e as áreas já levantadas por meio das Discriminatórias
e Judiciais já efetivacas.
Essas áreas seriam também destinadas, preferencialmente, a

projetos de assentamento ce famílias de sem-terras.'
O Sr. Evaristo Garcia de Mattos - Sr. Presidente, sou

membro do Conselho Municipal de Saúde de Venda Nova. Existe
uma fazenda do Estado com aproximadamente 610ha, em Neves,
que está ociosa. Ela pertence à Secretaria da Justiça.
Antigamente funcionava ali uma colônia agricola, e hoje ela
está quase que desativada. Gostaria de saber se essa fazenda
seria incluida também no estoque de terras.
O Sr. Rudá RICCi - A proposta diz respeito a ações
discrimnatõrias. Se essa fazenda é ocjeto de ação
discrimnatôn l a , automaticamente - a partir ca sentença -
deverá ser enviado esse resultado a toaas as entidades para
que ela cossa ser objeto, preferencialmente, ae assentamento
de trabalhadores rurais.
O Sr. Evaristo Garcia de Mattos - Quer dizer que eu teria

de procurar uma entidade que faria a consulta?
O Sr. Rudá Rlcci - Exatamente.
O Sr. Presidente - 101 - Participação conjunta do Governo
do Estado, da Assembléia Legislativa, das entidades e dos
movimentos envolvidos na luta pela reforma agrária na



definição de metas e áreas para a realização de ações
discriminatórias.
102 - Utilização das áreas arrendadas às empresas

reflorestadoras no Estado de Minas Gerais, tão logo vençam
os respectivos contratos ou fiquem comprovadas
irregularidades no seu cumprimento, também para fins de
projetos de assentamento. Não concordamos que as áreas sejam
cedidas em comodato aos trabalhadores para cultivo de
eucalipto, conforme proposta do Governo do Estado.
apresentada em reportagem do jornal Hoje em Dia de 21/7/96
e reforçada neste seminário. Acreditamos que os assentados
devem ter o direito de ser proprietários das terras e de
produzir nelas o que quiserem, como acontece em qualquer
assentamento de reforma agrária. Continuar incentivando a
monocultura do eucalipto nada tem de ecológico. AO
contrário, a prática já se mostrou insustentável naquela
região. Do ponto de vista econômico e social, este é um
projeto que visa atender os interesses das empresas que
consomem carvão ou madeira de eucalipto, que se livram das
obrigações trabalhistas e das constantes denúncias de
trabalho forçado, ao mesmo tempo que conseguem assegurar o
fornecimento de carvão barato. A nosso ver, trata-se de mais
um projeto que é coriceoido "de cima para baixo" e que propõe
a redenção do Norte de Minas e do vale do Jequitinhonha,
vindo na contramão daquilo que as entidades populares da
região vêm discutindo como proposta de desenvolvimento
sustentado.
a) garantia de canais de participação, para entidades
comprometidas com os trabalriadores rurais, na discussão dos
projetos de desenvolvimento rural
bI destinação das áreas arrendadas às reflorestadoras para
reforma agrária;
c) exploração dos eucaliptos já plantados para capitalizar

os beneficiários na implantação de projetos agroecológicos;
d) diminuição das áreas de plantio de eucalipto;
e) realização de um estudo sobre plantas adaptadas na

região;
f) máxima diversificação do plantio de espécies
(agrossi lvicultura);
g) plantação de árvores frutíferas nas chapadas, rioje

ocu padas com a monocultura do eucalipto;
n realização de um trabalho de preservação e recuperação

de nascentes de água afetadas pelo plant i o oe maciços de
eucalipto nas chapadas;
ii desenvolvimento de projetos que respeitem a fauna e a
flora da região, tão violentadas pela implantação da
monocultura do eucalipto, em enormes áreas;
j) assistência técnica agroecolõgica aos assentados nas
áreas hoje arrendadas ás reflorestadoras (ver proposta do
Grupo Reforma Agrária e Meio Ambiente);
1) conhecimento e aproveitamento das ricas experiências em

agroecologia/agrossilvicultura, de eficiência comprovada,
desenvolvidas na Fazenda Três Colinas pelo pesquisador
florestal Ernst Gotsch (Pirai do Norte-BA) e na área
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demonstrativa do CAV - Centro de Agricultura Alternativa
Vicente Nica (Turmalina-MG).
103 - 1 - Destinação de 4% do total do orçamento estadual.

a partir de 1997, para a agricultura, sendo 1/4 desses
recursos destinado para o FUNDERUR;
II - Projeto de Constituição do FUNDERUR - Prioridades e

Aplicação:
a) Programa de Apoio aos Assentados da Reforma Agrária:
Serão garantidos para este programa recursos para atender
famílias de trabalhadores assentados nos projetos de reforma
agrária, complementarmente aos recursos destinados pelo
INCRA, nos seguintes itens:
- acesso ao crédito de custeio, de acordo com as normas e

os critérios do PROCERA, inclusive para os assentados que já
receberam recursos deste programa;
- o crédito de custeio financiará culturas alimentares e

algodão;
- os recursos poderão ser aplicados também em investimentos

para habitação, cercas, máquinas e animais, conforme as
normas do PROCERA;
b) Programa de Apoio à Pequena Produção Familiar:
Serão garantidos neste programa recursos para atender a
famílias de pequenos produtores, de acordo com os seguintes
critérios:
b.1 - Será caracterizado como pequeno produtor familiar

aquele que:
- detiver área de até 4 módulos fiscais;
- tiver, no mínimo, 80% de sua renda bruta anual

proveniente da agricultura;
- for proprietário, parceiro, arrendatário, posseiro ou

comodatário;
- residir na área ou aglomerado rural próximo.
b.2 - Os recursos serão destinados a atividades de custeio

e/ou investimento Que levem em conta o desenvolvimento rural
sustentável cia unidade de produção familiar;
b.3 - Os p rojetos poderão ter aplicações coletivas e. em
áreas de condomínios ou unidades de produção familiar,
indivicual izadas;
c) Programa de-Apoio ao Beneficiamento e à Comercialização:
Serão garantidos neste programa recursos destinados a
miniprojetos que visem ao fortalecimento de associações e
cooperativas de pequenos agricultores no processo de
beneficiamento e comercialização da produção. Estão
excluídas deste programa as cooperativas de mão-de-obra
rural. Os recursos serão aplicados, prioritariamente. em:
- projetos de beneficiamento da produção extrativista do

cerrado;
- atividades de capacitação em gestão de associação e

cooperativas;
- aquisição de veículos para o transporte da produção;
- projetos de associações e cooperativas de áreas de

assentamento.
104 - Direcionamerico dos serviços da EMATER, gratuita e

exclusivamente, para a produção familiar (ce acordo com a
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definição de produtos familiar, constante na Proposta flQ 5)
e para as áreas de assentamento de reforma agrária, devendo
os extensionistas ser treinados para trabalhar dentro do
enfoque do Desenvolvimento Rural Sustentado;
105 - Elaboração de projeto de lei que 'egulamnente o

parágrafo único do art. 194 da Constituição de Minas Gerais,
criando um plano de assistência social ás populações de
áreas inundadas por reservatórios. A principal assistência
deve ser o reassentamento em outras áreas que ofereçam as
mesmas condições de fertilidade, situadas, de preferência,
no mesmo município ou na mesma região, assegurando-se aos
atingidos a manutenção da qualidade de vida anterior.
106 - Desenvolvimento, pela EPAMIG, de pesquisas que visem

ao desenvolvimento rural sustentado e cue contribuam para a
agricultura familiar e as áreas de assentamento.
107 - Criação do programa de infra-estrutura rural, a ser

desenvolvido em áreas de assentamento da reforma agrária e
em comunidades rurais de pequenos agricultores familiares,
envolvendo as seguintes ações e órgãos:
a) abertura e melhoria de estradas vicinais, a serem
implementadas pelo DER-MC em associação com as Prefeituras
Municipais;
b) instalação de poços artesianos, pequenos açudes e outros
sistemas de captação e conservação de água, destinados ao
abastecimento doméstico. Esse subprograma seria desenvolvido
pela COPASA e também incluiria o desenvolvimento de ações
voltadas para o saneamento rural;
c) eletrificação rural, com custos financiados e
subsidiados, incluindo uso de tecnologias alternativas como
a energia solar, a ser desenvolvida pela CEMIG;
d) instalação de postos de telefonia rural pela TELEMIG;
e) incentivo à criação de Escolas Família Agricola, pelas
comunidades rurais, como forma de apoiar a permanência aos
jovens no campo;
f) implantação de postos de saúde rural que atuem com

educação sanitária, alimentação alternativa, medicina
natural (inclusive com o incentivo às hortas medicinais) e
que disponham também de condições mínimas para realizar
primeiros atendimentos. triagem e encaminhamento de casos
graves; -
gi implantação de núcleos de apoio para os trabalnadores
rurais, em que haja espaço de lazer e, sobretudo, escolas e
equipamentos culturais salões comunitários, pequenas
Dibliotecas, auditório, espaços para música), valorizando-se
a cultura própria das comunidades.
- Houve pedido ae destaque para a Proposta ng 107. feito

pela Universidade Federal de Viçosa.
O Sr. Presidente - '108 - Posicionamento do Governo
Estadual, da Assembléia Legislativa e oeste Seminário pela
revogação do Decreto ng 1.775/96, que altera a demarcação
das terras indígenas e homologação ca Portaria ng 317/93, do
Ministério da Justiça, que reunifica o território Maxakali,
com retirada dos invasores. Nas áreas indigenas de Minas
Gerais, o Estado deverá garantir a formação e a capacitação



394

dos beneficiados, respeitando a realidade e a cultura ae
cada povo, contribuindo, assim, para a autonomia dos povos e
para a autogestão dos projetos. Propõe-se a implantação do
Núcleo Interinstitucional de Saúde Iridigena, como fórum
apropriado para discussão e tomada de decisões relativas à
questão da saúde indígena. Garantia de recursos para a
execução dos trabalhos da Comissão Executiva Estadual da
Questão Indígena em Minas Gerais.
- Houve pedido de destaque para a Proposta ng 108, feito

pelo INCRA.
O Sr. Presidente - '109 - Os projetos de assentamentos cia
reforma agrária devem Observar as seguintes orientações:
a) serem ecologicamente corretos, mantendo e melhorando a
qualidade dos recursos naturais e a vitalidade co
agroecossistema inteiro - seres humanos, lavouras, animais e
microorganismos. A ciência agroecológica deve ser priorizada
nos assentamentos, adotando-se a agrossilvicultura, o
consorciamento e os métodos tradicionais que imitam os
processos ecológicos naturais, otimizanco-se o uso da luz do
sol, dos nutrientes do solo e da chuva;
b) serem economicamente viáveis, produzindo para garantir
sua auto-suficiência e gerando renda suficiente para
renumerar o trabalho e cobrir os custos envolvidos;
c) serem socialmente justos, os recursos e o poder
democratizados, de assegurar que as necessidades básicas de
todos sejam atendidas;
d) serem adaptáveis, capazes de se ajustar ás condições da

agricultura, sempre em transformação;
e) serem capazes de valorizar o conhecimento dos
agricultores como importante fonte de informação sobre o
sistema agrícola local;
f) serem voltados para a reorientação da pesquisa agrícola
desenvolvida pelas universidades e centros ce pesquisa
(EMBRAPA e EPAMIG), objetivando tratar a agricultura dentro
de um contexto de sistemas, em que o 

p
esquisador atue como

facilitador do processo de aprendizagem, na busca de
soluções para os problemas enfrentados pelos agricultores.
110 - a) Manutenção, em nível do Governo Federal, de

todo o processo de desapropriação de terras para fins cie
reforma agrária.
b) O Governo Estadual deverá realizar a arrecadação de
terras devolutas, bem como a destinação das terras públicas
prioritariamente para fins de assentamento de trabalhadores
sem terra.
c) Ações do Governo Estadual, incluindo a disponibilidade
de recursos humanos principalmente financeiros, visando ao
apoio e ã implantação de assentamentos, sejam criados pelo
INCRA, sejam pelo Governo Estadual
ci) Garantia de participação dos trabalhadores rurais,
através de suas entidades, movimentos representativos e
entidades de apoio, na elaboração, no planejamento e na
gestão da Política Estadual de Reforma Agrária.
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e) Discussão e definição dos canais de participação
referentes ao item anterior, dentro de prazo determinado -
(até 15/12/96).
111 - Apresentação, pela RURALMINAS, pela Secretaria de

Meio Ambiente e pelo IBAMA, da situação juridica e ce
licenciamento das áreas das empresas reflorestadoras em todo
o Estado de Minas e não apenas no Norte e no vale co
Jequitinhonha.

Grupo de Trabalho NQ 4 - Legitimação de Terras e Ação
Discriminatória

Propostas consensuais
As propostas consensuais foram apoiadas pelas seguintes
entidades presentes ao grupo de trabalho: INCRAMG, JUSTIÇA
FEDERAL, CPT. CÁRITÂS-MG, INCRA-MT, RURALMINAS, FETAEMG,
INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ITESP -.
SINDICATOS DOS TRABALHADORES RURAIS DE TURMALINÁ, BURITIS,
PEÇANHA, LEOPOLDINA E MANGA. INCRA-PA, ABRACAVE, AMDA,
INCRA-DF, PMMG, SINTER, CIMI-LESTE, CENTRO DE AGRICULTURA
ALTERNATIVA DE TURMÂLINA, IEF, PUC-MG, INCRA-PE, UFV. INCRA-
MS. CÂMARA MUNICIPAL DE ALMENARA, CONTAG. INCRA-AL, INCRA-
RS. INCRA-GO, CONSELHO SINDICAL DOS TRABALHADORES DO NORTE
DE MINAS, ASSOCIAÇÃO MINEIRA FAZENDA JAPORÈ.
115 - Destinação de todas as terras públicas e áreas

arrecadadas de Bancos estaduais exclusivamente ao
assentamento de trabalhadores rurais, exceto as áreas que
não forem adequadas à implantação de projetos Ce
assentamento, as quais serão preservadas de acordo com a
legislação pertinente.
116 - Retirada da Proposta de Emenda à Constituição flQ

19/95.
117 - Levantamento cadastral dos imóveis rurais do Estado e

comunicação dos dados obtidos aos autores desta proposta.
que selecionarão os que devem destinar-se ao assentamento
imediato de trabalhadores sem terra.
- Houve pedido de destaque, feito pelo INCRA, para a

Proposta ng 117
O Sr. Presidente - 118 - Inclusão, no orçamento público
oara 1997. de rubrica para a realização de ações
discriminatorias. que deverão ser propostas a partir de
critérios resultantes de consenso entre o Governo do Estado,
a Assembléia Legislativa e enticaces que propugnem pela
reforma agrária.
119 - Arrecadação imediata das terras úb icas com área

superior a 250ha, assim definidas a pós ação discriminatória
administrativa ou judicia l , as quais deverão ser destinadas
a assentamentos. Considerando cue a RURALMINAS já vem
desenvolvendo discriminatórias administrativo-judiciais.
como, por exemplo, nos Municipios de Rio Pardo de Minas,
Itacarambi. Varzelãndia, São João ca Ponte e Outros, é
necessário que a RURALMINAS informe por escrito às entidades
autoras desta proposta a situação atual dessas
di scr i mi natór ias.
120 - Destinação das áreas arrendadas a empresas

reflorestadoras no Norte de Minas e no vale do
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Jequitinhonha, vencidos os contratos, a projetos de
assentamento, com a adoção de medidas e técnicas voltadas
para o desenvolvimento sustentado, inclusive a prestação oe
assistência técnica agroecológica aos assentados.'
- Houve pedido de destaque para a Proposta ng 120
O Sr. Presidente - 121 - Criação de plano de assistência
social destinado às populações de áreas inundadas por
reservatórios (regulamentação do art. 194 da Constituição
Estadual), objetivando o seu reassentamento no mesmo
município ou em região com as mesmas condições de
fertilidade.
122 - Destinação, a partir de 1997, de 4% do orçamento

anual á agricultura, reservando-se 1/4 desses recursos para
o FUNDERUR.
Implementação do referido Fundo, com a adoção das seguintes

diretrizes:
a) criação de programa de apoio à pequena produção
familial, de acordo com o regime do PROCERA, definido como
pequeno procutor família] aquele que explore, na qualidade
de proprietário, parceiro, posseiro, arrendatário ou
comodatário, área de até 4 módulos fiscais e resida na
referida área ou em local próximo, dela auferindo, no
mínimo, 80% de sua renda bruta anual
b) criação de programa de apoio aos assentados pela reforma

agrária, com complementação dos recursos destinados pelo
INCRA, mediante crédito de custeio ou investimento, conforme
o regime do PROCERA;
c) formulação de um programa de apoio que vise à criação e
à dinamização de formas associativas e cooperativas de
pequenos agricultores, com os seguintes objetivos:
- desenvolvimento e promoção humana para o exercício da

cidadania e da democracia;
- desenvolvimento da família, nas formas previstas em lei,
como célula 'uncamental oe desenvolvimento social e
econômico:
d) formulação de programa de desenvolvimento de projetos de
beneficiamento da produção extrativista Co cerrado, de
capacitação para at'viaades cooperativistas e de
comercialização; de capacitação para operacionalização e
gestão de veículos. máquinas e equipamentos necessários ás
atividades de produção.
123 - Implantação de extensão rural e pesquisa voltadas

para as áreas de assentamento e agricultura familial, com
ênfase no desenvolvimento rural sustentado, com a prestação
gratuita dos serviços pela EMATER-MG e pelo IEF e com a
participação da EPAMIG.
124 - Criação de amplo programa de infra-estrutura rural, a

ser desenvolvido em áreas de assentamento da reforma agrária
e em comunidades rurais com grande número de pequenos
agricultores familiais, envolvendo o DER-MG e Prefeituras
(estradas vicinais), a COPASA-MG (poços artesianos e
pequenos açudes), a CEMIG (eletrificação rural e energia
solar) e a TELEMIO (telefonia rural), bem como programas
escolares e postos de saúde rural.



125 - Desenvolvimento de ação conjunta da RURALMINÂS, da
Procuradoria-Geral do Estado e do Ministério Público, como
fiscal da lei, visando a resguardar o patrimônio público,
defendendo-o das ações de usucapião e de retificação de área
em terras públicas, em tramitação nas várias comarcas do
Estado, impedindo, com isso, a fraude ou a simulação por
parte dos que ocupam irregularmente as referidas terras.
Propos i ção de ações anulatôrias contra eventuais títulos já
expedidos.
126 - Desapropriação de terras de particulares como o

princi pal meio para a realização da reforma agrária e
manutenção desse instrumento como competência da União. No
entanto, consideramos que o Estado de Minas dispõe de um
instrumento fundamental para realizar a desconcentração da
terra: a discriminatória e a arrecaaaçào de terras devolutas
com o fim de assentamento de famílias sem terra. Assim,
consideramos que é necessário um redirecionamento das ações
da RURALMiNAS e do Governo do Estado, visando a promover não
apenas a legitimação de áreas com até 250ha como também a
discriminatória, a arrecadação de terras devolutas e sua
destinação para o assentamento de trabalhadores. Para dar
inicio a essa ação, seria realizado ainda este ano um
seminário, promovido pelo Governo ao Estado, com a
participação das entidades que lutam pela reforma agrária,
para que a RURALMINAS esclareça inúmeras dúvidas sobre
questões relativas às terras públicas devolutas e para que
se formulem propostas concretas e imediatas para o uso
dessas terras como fins de assentamento.
- Houve pedidos de destaque para as Propostas ngs 121. 122.
124 e 126.

 

O Sr. Presidente - 161 - Implantação de crédito agrícola
de custeio e investimento para a agricultura familiar.
162 - Desburocratização do acesso ao Crédito rural, com

simplificação de procedimentos.
163 - Isenção oe juros para o crédito especifico para a

agricultura familiar, estipulando-se prazos para o pagamento
ao financiamento.
164 - Inclusão da comercialização e da agr'oiridustrialização

no crédito rural
165 - Utilização do sistema de cálculo das dividas pela

equivalência-produto.
166 - Estabelecimento de prazo de até dez anos, inciuindo a

carência de cinco anos, para o pagamento ce investimentos.
167 - Criação de seguro agricola diferenciado.
168 - A pr imoramento do sistema de equivalência-produ:o. sem

vinculação a nenhum pacote tecnológico para o financiamento
de custeio.
169 - Extensão do sistema de equivalência-produto para o

financiamento da compra de terras para os
mi Cropropr letár los.
170 - Dispensa da exigência de aval para obtenção de

créditos de financiamento de até R$3.000.00 (custeio) e de
financiamentos até o valor de R$5.000,00 (investimento).
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171 - Elevação para R$10.000.00. por família, ao limite
para financiamentos para investimento do PROCERA.
b) Assistência Técnica

 

172 - Reestruturação e fortalecimento dos órgãos de
assistência e extensão rural, controle e fiscalização
agropecuária (EMATER. IEF, IMA, RURALMINAS), garantindo a
participação paritária entre organizações de agricultores
familiares e poder público no Conselho Técnico-
Administrativo dessas instituições.
173 - Formação e reciclagem dos quadros técnicos das

organizações governamentais e não governamentais, com ênfase
nos princípios da agroecologia e educação popular,
aproveitando-se dos acúmulos e sucessos já existentes nas
experiências desenvolvidas nas várias regiões de Minas
Gerais.
174 - Assistência técnica e extensão rural pública em todo

o território mineiro, com atendimento exclusivo aos pequenos
produtores, suas famílias, suas organizações e aos
assentados da reforma agrária, de acorco com a Constituição
Estadual (art. 248).
175 - Estruturação do IMA, de forma a permitir sua efetiva

operacionalização no que se refere à fiscalização do uso
indiscriminado de agrotõxicos.

 

176 - Promoção do enquadramento das mulheres como
trabalhadoras rurais nos cadastros de assentados e a
requalificação das trabalhadoras já cadastradas.
177 - Reorientação dos programas e projetos de

desenvolvimento rural, especialmente aqueles implementados
pelo sistema operacional da agricultura para que promovam:
- o reconhecimento da importância da participação da mulher
na segurança alimentar e na preservação do meio ambiente,
adotando medidas concretas de apoio e estimulo à agricultura
familiar, incorporando aos seus projetos a perspectiva de
gênero;
- o acesso da mulher trabalhadora rural à assistência
técnica e às politicas de geração e transferência de
tecnologia
- o acesso a programas de crédito e comercialização;
- o estimulo eorientação a projetos associativos geradores

de renda, com a participação das trabalhadoras rurais;
- o desenvolvimento de programas de capacitação e de
reciclagem que permitam às trabalhadoras rurais a aquisição
de conhecimentos e o aprimoramento técnico, visando ao
melhor desempenho em suas atividades produtivas.
178 - Promoção de condições para que, nas declarações do

ITR, as mulheres trabalhadoras rurais sejam qualificadas
como tal, uma vez Que integrem o regime de economia
familiar.
c) Pesquisa
179 - Criação e reativação de centros de pesquisa em todas

as regiões do Estado, levando-se em consideração os
diferentes agrossistemas.
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180 - Desenvolvimento de pesquisa agropecuária que
privilegie a agricultura familiar, centrada nos principios
da agroecologia.

 

181 - Definição e implementação de um programa de
reorientação e formação de pesquisadores e extensionistas,
tanto nos processos formais (escolas técnicas e
universidades) quanto na cabacitação das instituições.
182 - Reorientação da pescuisa agricola desenvolvida pelas

universidades e centros de pesquisa para estudos que tratam
a agricultura dentro oe um contexto de sistema, onde o
pesquisador atua como facilitador ao processo de
aprendizagem na busca de soluções para os problemas
enfrentados pelos agricultores.
183 - Implantação de politica institucional, nas

universidades e centros de pesquisa no Estado, para o
investimento prioritário no desenvolvimento de tecnologias e
Processos voltados para a realidade da pequena produção
rural e cara o desenvolvimento da agroecologia.
184 - Introdução de mudanças nos curriculos das escolas de

agronomia e escolas técnicas para aue os futuros
profissionais possam sair preparados para o trabalho
relacionado à agroecologia. Fazer com que os órgãos de
pesquisa vejam a necessidade de orientar as pesquisas na
direção agroecolôgica.
d) Associativismo e cooperativismo
185 - Avaliação da importância da SUDECDOP e readequação de

seus objetivos para a agricultura familiar, equipando-a e
fortalecendo-a com recursos materiais e humanos para o seu
funcionamento
186 - Execução de programa de incentivo e a poio ao
associativismo de orodução, beneficiamento e
comercialização.
187 - Implementação de um fundo para financiamento de

maquinas e equipamentos ae beneficiamento az produção, bem
como para infra-estrutura (galpões, miniarmazéns, etc.), a
exemplo do PROCERA.
188 - Investimento em equipamentos e infra-estrutura para o

beneficiamento, agroindustrial ização. armazenamento e
comercialização de produtos por meio da concessão de crédito
subsidiado a grupos de pequenos agricultores.
e) Comercialização
189 - Concessão de Inscrição Estadual às Associações de

Pequenos Produtores por meio de portaria da Secretaria de
Estado da Fazenda e regulamentação para que I nes possibilite
efetuar seu registro na junta comercial.
190 - Isenção ae ICMS para as Associações de Pequenos

Produtores.
191 - Regulamentação da transformação agroindustrial e da

comercialização em pequena escala, possibilitando uma melhor
inserção dos pequenos agricultores nos mercados.
192 - Cadastramento dos parceiros como produtores rurais

que, assim, terão acesso ao cartão de produtor, para que
possam comercializar seus produtos.



193 - Eliminação dos empecilhos legais para a
comercialização através de associações de pequenos
produtores.
194 - Taxação progressiva do ICMS com base no tamanho da

propriedade e no emprego de mão-de-obra assalariada.
- Houve pedido de destaque pelo INCRA para a Proposta 194.
195 - Fomento a programas de comercialização direta dos

pequenos agricultores em parceria com as Prefeituras
Municipais.
196 - Isenção do ICMS para todos os produtos que compõem a

cesta básica.
197 - Garantia de preços justos para o produtor, sustentada

Dor subsídios, de forma a tornar os preços acessíveis ao
consumidor.
198 - Regionalização das estruturas de beneficiamento e

transformação de produtos, com sistemas descentralizados de
comercialização e transformação industrial que permitam aos
produtores controlar os preços, agregar valor à sua
produção, propiciando também geração de empregos.
199 - Regulamentação da legislação e da tributação

diferenciada no processo de transporte, no beneficiamento e
nas transações comerciais para a agricultura familiar.
200 - Estabelecimento de parcerias entre o Governo do
Estado e as Prefeituras Municipais, visando dotar as
estradas vicinais de condições que permitam o transporte e o
escoamento da produção agrícola.
201 - Elaboração de pesquisas de mercado que identifiquem
as carências e potencialidades dos mercados local e
regional. bem como apresentação de alternativas de produtos
a serem cultivados, com vistas a proporcionar informações
que subsidiem as decisões dos produtores, associações,
cooperativas e técnicos quanto ao o que, quando e quanto
plantar e onde vencer'.
f) PRONAF
202 - Recirecionamento co PRONAF, para que não seja algo
apenas voltado para a propaganda e 

p
asse a dar mais opções

de financiamento aos agricultores familiares.
203 - Simplificação da burocracia e concessão de
financiamentos-ao agricultor familiar pelas agências
bancárias financiadoras, mesmo que o requerente não mantenha
conta corrente, caderneta de poupança, seguro ou outro
investimento na agência.
204 - Fixação de teto máximo de 11% ao ano para os juros do
capital referente a investimento, baseado na TJLP, como
precaução contra possíveis instabilidades na economia.
205 - criação de subsídios para os financiamentos.
contraídos pelos agricultores familiares considerados
periféricos.
206 - Concessão de crédito fundiário para os agricultores
familiares nas regiões de concentração de minifúndios que
contemple as necessidades relativas a juros, prazos,
carência e seguro.
207 - Limitação da concessão de financiamento pelo PRONÂF
apenas aos agricultores q ue não manterham empregado
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permanente, conforme proposto no ato de criação do programa,
para que este atenda somente aos agricultores familiares e,
não, aos patronais.
208 - Não-inclusão de representantes dos agricultores
patronais, tais como a CNA, etc., no Conselho Nacional do
PRONAF.
209 - Limitação da concessão de carta de aptidão de

agricultor apenas pelos STRs e EMATER.
Grupo de Trabalho Ng 7 - Politica Soda' para os

Assentamentos e Agricultura Familiar
Propostas Consensuais

214 - Garantia de participação aos movimentos sociais, das
organizações populares locais e da sociedade organizada na
definição das po l iticas públicas, e na execução e na
implementação de quaisquer programas e planos.
215 - Criação de um programa ae infra-estrutura rural, com
a participação dos movimentos sociais, das organizações
populares locais e da sociedade organizada, a ser
desenvolvido em áreas de assentamento de reforma agrária e
em comunidades rurais de pequenos agricultores familiares,
envolvendo as seguintes ações e órgãos:
a) abertura e melhoria de estradas vicinais, pelo Governo

do Estado, com a participação das Prefeituras Municipais;
b) implantação de sistemas de abastecimento de água
(captação, construção de reservatórios, tratamento e
distribuição), garantindo não só o abastecimento nas áreas
de produção , como também a distribuição até cada unidade de
moradia;
c) implantação de sistemas de saneamento rural, abrangendo,

não só o tratamento das águas para abastecimento doméstico e
do esgoto, como também a coleta e a reciclagem do lixo.
Esses dois subprogramas deverão ser desenvolvidos em
parceria com a COPASA e/ou outras instituições competentes;
d) implantação da eletrificação rural, com Custos
financiados e subsidiados, incluindo uso de tecnologias
alternativas, como energia solar, a ser desenvolvida pela
CEMIG e outros órgãos competentes;
e) instalação de postos de telefonia rural pela TELEMIG e

outros órgãos públicos;
f) implantação ae postos de saúde rural, aue atuem com

educação sanitária, alimentação alternativa, medicina
natural, com incentivo ás hortas medicinais e que disponham
também de condições minimas para realizar primeiros
atendimentos, triagem e encaminhamento ae casos mais graves.
216 - Criação e execução de um programa estadual de
habitação rural, voltado especificamente para o pequeno
produtor da agricultura familiar e assentamento de reforma
agrária, com condições de pagamento adequadas á sua
realidade econômica.
217 - Criação de crédito especial para áreas de
assentamento, garantindo a construção de moradias e a
implantação de infra-estrutura básica, com creches, escolas,
centros comunitários. armazéns, etc.
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218 - Elaboração de prog rama estadual de recuperação das
residências rurais afetadas por situações emergenciais e de
calamidade pública.
219 - Incentivo e apoio técnico ás iniciativas comunitárias

de produção de material para construção de moradias.
220 - Utilização de tecnologias de baixo custo e

participação ampla da sociedade na definição de prioridades
de infra-estrutura.
221 - Criação de Fundo Estadual e Municipal de reforma

agrária, com o objetivo de realizar obras de infra-estrutura
nos assentamentos e nas comunidades rurais.
a) Educação
222 - Adequação dos serviços de educação à realidade
especifica do meio rural, com reconhecimento de formas
diversificadas de currículos, métodos e conteúdos.
223 - Criação de um plano de educação para as áreas de

agricultura familiar e os assentamentos rurais.
224 - Inclusão, no plano de educação proposto ce programas
de escolas nucleadas, que gar'antam desde crecnes
comunitárias. pré-escola, alfabetização em todos os niveis,
até lg e 2p graus.
225 - Criação de Conselhos Municipais de Educação em todos

municípios do interior do Estado.
226 - Garantia de participação dos movimentos sociais e
suas organizações populares locais nas definições políticas.
na implementação e na execução do plano de educação e nos
Conselhos Municipais de Educação ( garantir a participação
da sociedade organizada na gestão dos serviços de educação).
227 - Incentivo á criação de escolas família agrícola, bem

como a viabilização de seu reconhecimento, pelo Estado, e a
autonomia da sua metodologia de ensino, como forma de apoio
á permanência dos jovens no campo e nas pequenas cidades.
228 - Reconhecimento, pelo Estado, das Escolas Família

Agrícola e incentivo á sua criação, como forma de apoio á
permanência dos jovens no campo.
229 - Incentivo, por parte de universidades, faculdades,
escolas técnicas e outras instituições educacionais, à
realização de estágios de vivência e internatos rurais
interdisciplinares em áreas de acampamento Ou assentamento
de sem-terras e em reservas indígenas, com o objetivo de
integrar o conhecimento â realidade social.
b) Saúde
230 - Implantação efetiva do SUS e garantia aos assentados

e às famílias de pequenos agricultores do acesso a serviços
básicos de saúde, observando-se também os princípios da APS
(Atenção Primária à Saúde), que definem um mínimo de
prioridades: água potável: alimentação e nutrição; cuidados
materno-infantis: imunização e controle de doenças
transmissiveis'.
- Houve pedido de destaque do INCRA para a Proposta ng 215.
O Sr. Presidente - "231 - Funcionamento efetivo do Conselho
Municipal de Saúde, com a participação popular, nos níveis
regional e local. na gestão dos serviços de saúde. A
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organização dos serviços de saúde deve garantir a
participação da sociedade organizada em sua gestão.
232 - Convocação do Conselho Estadual de Saúde e da
Secretaria de Estado da Saúde pela Assessoria do Governo
para a Reforma Agrária, para apoiar e assessorar os
municípios que possuam áreas de acampamento (de forma
prioritária) e assentamentos para fins de reforma agrária.
233 - Estimulo a pesquisas científicas, com o objetivo de
levantar o perfil de saúde dos acampamentos e,
posteriormente, dos assentados, de forma a se avaliar o
impacto da posse da terra sobre a saúde das pessoas.
234 - Implantação e implementação de ações voltadas para a

promoção da saúde do trabalhador, da mulher, da criança e do
adolescente, para garantir atenção especial a essa área.
235 - Estimulo, pela SES, aos municípios que possuam
acampamentos e assentamentos de sem-terras, ou áreas
indígenas, visando ao desenvolvimento do Programa de Saúde
da Família.
236 - Atuação efetiva dos três níveis cie governo, visando
assegurar a implantação de um programa de atenção ampla á
saúde nas áreas de assentamento e agricu l tura familiar,
incluindo prevenção, higiene, saneamento pásico e educação
alimentar, levando em conta a medicina popular alternativa.
237 - Adequação dos serviços de saúde á realidade

especifica do meio rural.
c) Geração de emprego e renda
238 - Priorização da reestruturação e do desenvolvimento

da agricultura familiar, como base da organização social e
técnica da produção agrícola.
239 - Inserção de jovens e mulheres no processo p rodutivo e
no processo decisório sobre o modelo de cesenvolvimento a
ser adotado.
240 - Liberação de recursos para implementação de projetos
associativos de produção, inclusive de agroincústria, como
forma de geração cie renda e emprego nas áreas de
assentamento e de pequena produção familiar. Deverá ser
garantida a gestão dessas unidades pelos trabalhadores
rurais.
d) Outras políticas públicas
d. 1) Previdência social
241 - Criação de estruturas de apoio e postos de
serviços Que disponham de pessoal capacitado e que garantam
o acesso de trabalhadores e trabalhadoras rurais aos
beneficios da Previdência Social
242 - Destinação de recursos aos municípios, garantida a
sua gestão pelos Conselhos Parjtários ou por Outros órgãos
gestores dos municipios, para a dotação cie bibliotecas,
viceotecas, teatros e outras formas de cultura e lazer que
contribuam para o desenvolvimento do pensamento critico e o
resgate da cultura popular. Nos municípios onde haja
comunidades indígenas, que se garanta a participação e a
manifestação de sua cultura, bem como a presença de seus
representantes nos órgãos gestores.
ci. 2' Conaição das tra palhadoras rurais
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243 - Incorporar a problemática da mulher trabalhadora
rural, procurando considerar a necessidade de
institucionalização do tema, de forma que sejam criados ou
reorientados programas e instrumentos voltados para a mulher
produtora de alimentos.
244 - Reorientar, com a participação das trabalhadoras
rurais, as políticas públicas e os programas, de modo a
reconhecer a mulher trabalhadora rural e assegurar o
atendimento às suas necessidades nas áreas produtivas e
sociais, adotando uma perspectiva de gênero.
245 - Incentivar pesquisas e estudos referentes ao trabalho
da mulher trabalhadora rural, os quais possam subsidiar
políticas e legislações especificas referentes à mulher.
246 - Promover a adoção do modelo de educação dirigido aos
trabalhadores rurais através das Escolas Família Agricola,
adotando no seu currículo a prática da perspectiva de
gênero.
247 - Garantir a melhoria do sistema estadual de ensino na

área rural, como meio de prevenir o êxodo rural, facilitando
o acesso às escolas e o pleno aproveitamento dos alunos e
incorporando o tratamento da questão de gênero,
especialmente no que se refere a: adaptação do calendário
escolar ao calendário agrícola, de forma a evitar q ue os
momentos de maior demanda de mão-de-obra familiar coincidam
com as atividades escolares; reformulação dos currículos
escolares de forma a adaptá-los à realidade do campo; adoção
de livros didáticos não discriminatórios á figura feminina e
que preferencialmente apresentem a perspectiva de gênero;
capacitação específica para professores e outros
profissionais que atuem nas escolas rurais; implantação de
cursos de alfabetização no meio rural e nas áreas de moradia
de assalariados rurais, com o objetivo de vencer o
analfabetismo predominante entre as mulheres, condição
essencial ao exercício de sua cidadania; criação de escolas
agrotécnicas voltadas para a viabilização e o fortalecimento
da agricultura familiar, garantindo o acesso de mulheres
jovens.
248 - Promover junto aos conselhos municipais de saúde
orientações a -fim de que estes elaborem e implementem
políticas de proteção da mulher que incorporem a perspectiva
de gênero no que se refere a: direitos reprodutivos;
prevenção de doenças sexualmente transmissíveis; prevenção
contra o câncer do colo uterino e o de mama; atendimento
pré-natal e materno infantil; atenção e assistência em fase
de climatério; assistência psicológica.
249 - Desenvolver programas de educação sexual e direitos
reprodutivos nas escolas e através dos meios de comunicação
acessíveis aos trabalhadores rurais.'
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Sr. Presidente, a Comissão
de Representação junto a esta Casa, que reúne várias
entidades e que ajudou a programar este seminário, se reuniu
ontem com os coordenadores do grupo. Penso que a informação
que vou dar não foi trazida aqui e poderá ajudar bastante os
trabalhos daqui para a frente.
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Estamos propondo que, em se tratando de emendas que visem a

aglutinar propostas, achamos melhor q ue a assessoria da Casa
faça isso, cara posterior aprovação dessa Comissão que reúne
várias entidades como a FETAEMC-. a CPT, o Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra, a FAEMG, o INCRA, a
Assessoria do Governo do Estado, a Universidade de Lavras, a
PUC e a Assembléia Legislativa, se não estou enganado.
Temos várias propostas que se repetem em vá r ios grupos, com
ligeiras diferenças de formulações. Se cada um for tentar
emendar isso num Plenário com tanta gente, vai ser inviável
O Sr. Presidente - Achamos que, na questão da redação, o

procedimento deve ser para que haja entendimento posterior,
a fim de que não tenhamos grande perda de tempo. E evidente
que, se formos fazer a reformulação da redação, não teriamos
a menor possibilidade de concluir nossos trabalhos às 12
horas, horário inicialmente previsto.
Entretanto, concluímos que a questão da fusão ou de algum

outro desta que ainda merecem nossa atenção. Os pedidos de
destaque, portanto, ainda podem ser feitos. Apenas a questão
da redação final ficaria para um momento posterior, quando,
naturalmente, serão feitas fusões, pois várias propostas são
muito coincidentes. Ou seja, faremos essa fusão na redação
final.
Entretanto, ainda vamos conceder a oportunidade de que
sejam pedidos destaques nessas propostas consensuais.
O Sr. José Maria Cabral Gamarano Sinter - Nas Propostas ngs

65 e 74, por favor.
o Sr. Presidente - Destaque nas Propostas ngs 65 e 74. Há
mais algum pedido de destaque?
O Sr. Evaristo Garcia de Mattos - Com todo o meu respeito,
na introdução de sua fala, o senhor fez referência à
participação do Estado no processo de reforma agrária. Há
muita gente estranhando, inclusive eu, a forma como o Estado
interveio no INCRA. parece-me que inibindo sua atuação.
Penso que não está sendo muito ética a participação do
Estado nos assuntos do INCRA. Assim, eu gostaria que o
senhor me esclarecesse qual é a função do Assessor do
Governador para Assuntos de Reforma Agrária.
O Sr. Presidente - A Presidência entende que isso é uma
proposta, não uma questão de esclarecimento.
Assim, prosse gWmos ouvindo os pediaos de destaque.
O Sr. Abíflo - Abluo, da Federação dOS Estudantes de
Agronomia do Bras'i. Gostaria de pedir destaque para a
Proposta ng 80. por favor.
O Sr. Robson Amâncio - Robson Amàicio, coordenador do Grupo
2. Gostaria de Dedr desta que p ara as Propostas ngs 81 e 87.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Sr. Presidente, eu
gostaria que as propostas ce fusões oue fossem elaboradas
neste instante não excluíssem aquele trabalho aqui ventilado
pelo nosso companheiro da CPT, no que se refere ao trabalho
revisor da comissão ce organizadores, posteriormente. Digo
isso porque o processo de fusão é muito mais amplo do que
será possível examinarmos aqui. Assim, eu gostaria de
apresentar essa proposta, ou seja, a de que o colegiado de
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entidades que, com a Assembléia, participaram da elaboração
do documento, ficasse também, como já foi aqui ventilado
pelo companheiro Ricardo. da CPT, com a incumbência
posterior de tornar a fazer uma revisão final nas fusões.
O trabalho dos grupos foi realizado separadamente, em dias
diferentes, por pessoas diferentes. Aqui existem propostas
absolutamente equivalentes feitas por grupos que não tinham
noticia um do outro.
Então, o trabalho de fusão de textos aprovados - não estou
falando em destaque para se colocarem as propostas não
consensuais, estou me referindo às fusões - é muito mais
amplo do que este Plenário, nesta hora vai permitir. E para
esse trabalho final ter consistência maior, ele precisa ser
menos repetitivo.
Portanto, gostaria de propor a todos que, no que se refere
ás fusões de textos aprovados de forma consensual,
posteriormente. a Assessoria da Assembléia e esta Comissão
Organ i zadora, Que é integrada por entes governamentais, por
associações de trabalhadores, pela Associação Patronal
Mineira e pelas universidades, tivessem o poder revisor
final.
O Sr. Presidente - Sempre que for feita uma intervenção,
solicito que as pessoas se identifiquem para efeito de
gravação. Está-nos parecendo que há consenso com relação a
esta proposta. Então, vamos prosseguir. Não há mais pedidos
de destaque.
Como houve a solicitação para que fossem lidas também as
propostas não consensuais, vamos proceder à leitura dessas.
Pedimos, por obséquio, ao Sr. Vicente Calicchio, que faça a
leitura das proposta não consensuais.
O Sr. Vicente Calicchio - ( Lê:)
"Propostas não consensuais do Grupo 1
a) Papel do Judiciário
34 - Redução do número de recursos judiciários (FETAEMG,
CPT, Rede de Tecnologia. CARITAS. Centros de Tecnologias
Alternativas, CUT. instituto Marista de Solidariedade. dM1.
MST.
35 - Fim da vitaliciedade nos tribunais intermediários e
superiores, de- tal sorte que não se estimule no magistrado
um sentimento ce propriedade sobre a vaga que ocupa.
36 - Criação de uma Justiça Agrária para que, com formação
especializada e com idéias agraristas, seus representantes
dêem melhor solução aos problemas e conflitos agrários."
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Gostaria que VExa.
submetesse ao Plenário uma questão de ordem, que me parece
conveniente e adequada, tendo em vista o adiantado da hora.
As propostas não consensuais, são não consensuais. Não há
que examiná-las, que discuti-las, que lê-las, etc. São não
consensuais e já foram não consensuais no grupo. Temos 50
minutos e precisamos decidir aquelas propostas consensuais
que aqui tiveram destaque.
Então, cueria que V.Exa. submetesse á decisão da Casa, se
devemos, em primeiro lugar, ler essas propostas não
corisensuais, que continuarão não consensuais eternamente, ou
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se devemos discutir as questões que foram consensuais no
grupo e destacadas aqui.
O Sr. Presidente - Parece que todos os coordenadores dos
grupos estão de acordo com essa proposta. O Plenário está de
acordo.
O Sr. Vicente Calicchio - Principalmente eu. Sr.

Presidente.
Discussão dos Pedidos de Destaque

O Sr. Presidente - Havendo entendimento, vamos prosseguir
com os traalhos. A Coordenação nassa para a discussão dos
pedidos de destaque. Para discutir cada destaque, terão a
palavra dois oradores, sendo um para defender as razões do
destaque e outro para encaminhar em sentido contrário,
quando for o caso. Cada orador disporá de dois minutos, um
para defender, outro para encaminhar em sentido contrário.
Não pode haver dois oradores encaminhando defesa.
Para defender o destaque, considera-se inscrito o autor do
pedido ou pessoa por ele indicada. Para encaminhar em
sentido contrário, a Mesa receberá inscrição até o
encerramento da intervenção do primeiro orador. Até o final
da fala do orador que pediu destaque para fazer a defesa,
poderá o outro que for fazer o encaminhamento em sentido
contrário fazer sua inscrição.
Vamos à Proposta ng 2, que teve pedido de destaque pelo
INCRA.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Sr. Presidente,
estamos pretendendo colocar a Proposta ng 2 entre aquelas
não consensuais. Não podemos concordar que haja critica ao
Poder Judiciário neste seminário, sobretudo quando se está
propondo a realização de um seminário mais amplo, nesta
Assembléia, sobre a legislação das questões agrárias. E bem
verdade que não deixamos de reconhecer que em alguns casos
específicos o Judiciário não decidiu da forma que
gostaríamos que decidisse. Isso não nos dá o direito de
aprovar como consensual uma critica ao Poder Judiciário.
Gostaria de dizer aos senhores, que, salvo raras exceções,
em casos que vão sendo gradativamente aperfeiçoados,
acredito que o Poder Judiciário possa se transformar num
grande aliado e colaborador cá reforma agrária brasileira..
Por isso, pediria que essa proposição não fosse considerada
consensual
O Sr. Presidente - Perfeitamente. Alguém deseja encaminhar
em sentido conrriQ
Um participante - Sim. Sr. Presidente. Sou Hélcio Cruz de

Almeida, da UFV.
Sr. Presidente, na verdade, fizemos uma proposta de criação
de uma justiça agrária especializada e estamos tendo a
oportunidade de trabalhar com um primeiro grupo de bacharéis
formados especificamente nessa área. Realmente, temos visto
que a legislação atual, aplicada sob a ótica civilista, não
atende a interesses agrários, pelas suas peculiaridades.
Precisamos criar uma legislação que atenda a esses
interesses. Dai o motivo dessas divergências entre Norte.
Si], etc. Assim, acho que não há critica ao Judiciário, mas
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devem ser criadas condições de aperfeiçoamento deste sob a
ótica agrarista. Caso contrário, a justiça agrária ficará
emperrada. As decisões no Norte, no Sul ou no Sudeste são
diferentes. Existem peculiaridades regionais.
Hoje, a questão agrária é reconhecida em alguns paises como
um ramo autônomo do direito. E o direito agrário. Assim,
precisamos repensar uma legislação própria para o campo.
O Sr. Presidente - De acordo com o regulamento, a proposta
que fosse objeto de destaque iria constar no relatório
final, porém, na relação de não consensuais.
Vamos prosseguir para o destaque da Proposta ng 4, também
feito pelo INCRA.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - O destaque da
Proposta ng 4 decorre do fato de ter sido sugerida a criação
de órgão de cont r ole das atividades administrativas do Poder
Judiciário. Gostaria de esclarecer aos companheiros da Casa
Que esse é um dos temas mais tormentosos que estamos vivendo
hoje, porque trata-se do controle externo do Judiciário. Em
termos doutrinários, em termos de estudo nas universidades
ou no Poder Legislativo, não há ainda, junto ao Judiciário,
consenso sobre o que significa o controle externo do
Judiciário.
Então, em função da complexidade do tema que essa proposta
sugere, o controle externo do Poder Judiciário, onde
sociedade civil ou alguns segmentos de outros Poderes
poderiam ter ingerência nas atividades do Judiciário,
parece-me também - se os senhores concordam - que não é mais
adequado aprovarmos isso aqui no momento, como proposta
consensual
A Sra. Maria Dalce Ricas - Sou Maria Dalce Ricas,
Superintendente da Associação Mineira de Defesa do Ambiente.
Discordo do Procurador do INCRA. Penso que o papel deste
seminário, além de propor alternativas, é indicar
reivindicações da sociedade. E o clamor da sociedade
brasileira no sentido ae que hoje sejam buscados mecanismos
- naturalmente não se trata de controle, que é uma palavra
forte - cara acompanhar as ações do Judiciário é muito
grande. Alguns dizem: as pessoas fazem concurso para Juiz e
tomam posse como deuses. E preciso que a sociedade, por meio
de algum mecanismo, tenha, no minimo, canais de critica. As
pessoas têm até medo de criticar ações do Judiciário,
porque, se o fizerem, poderão ser perseguidas em Outros
processos. E mais do que justo que este seminário encaminhe,
então, essa proposta como uma forma de critica da sociedade
a essa total independência e a essa postura divina do Poder
Judiciário.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Sr. Presidente, pela

ordem. Sobre o que ela falou, estou de acordo. Não é isso.
entretanto, o que está escrito aqui e que foi aprovado como
proposta. Fazer uma observação sobre uma preocupação do
seminário.
O Sr. Presidente - Se me permite. Dr. Ivan, pelo
regulamento teremos um encaminnamento pela rejeição da
consensual idade e outro a favor. Então, não na réplica.
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Temos que prosseguir. Só se for uma questão de
esclarecimento.
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Sugiro que se suspenda
essa proposta e tente-se uma outra formulação visando ao
consenso. Sobre o que o Dr. Ivan apresentou, corno uma única
oposição, há uma possibilidade de se chegar a um consenso em
termos de formulação. Então, sugiro Que OS dois tentem fazer
uma formulação de consenso, porque esse é um ponto
importante. A sociecade precisa, hoje, ter o controle das
ações do Judiciário. A forma talvez não esteja clara, mas
está colocado que essa é uma questão geral.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Discordo do controle

da atuação do Poder Judiciário pela sociedade. Agora, sobre
o que ela disse, estou de acordo.
O Sr. Presidente - A Mesa vai dar um esclarecimento. Se o
autor do destaque fizer um entendimento ou retirar o
destaque. poderá ser feito o consenso.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Sr. Presidente, não
podemos retirar o destaque, porq.e entendemos que ele é
procedente. Agora, não estamos contra a proposta do nosso
companheiro Ricardo de nos reunrmos e tentarmos chegar a
uma redação que seja consensual. Vamos colocar a questão da
seguinte forma: o que está proposto aqui é criar mecanismos
ce controle do Poder Judiciário. Nisso, queremos destaque.
Agora, não foi sobre isso o que a colega disse aqui. Da
mesma forma, o destaque que colocamos na Proposta ng 2 - ela
está aprovando encaminhamento de criticas á atuação do Poder
Judiciário. Quem veio defender a proposta, veio também dizer
q ue é preciso mudar a legislação agrária, o Curso de direito
agrário e a justiça agrária, com o que estou de acordo. Sou
contrário ás criticas á atuação do Poder Judiciário. Nessa
proposta. estou contra a criação de mecanismos de controle
da atividade administrativa do Poder Judiciário. Só isso.
Agora, sobre uma formulação consensual que possa atender a
todos, penso que sim. Podemos nos reunir para ver se
chegamos a um acordo. Agora, retirar o destaque para a
proposta, infelizmente, não podemos.
O Sr. Presidente - Está mantido o destaque. Esta
Presidência volta a esclarecer o regulamento, para o bom
encaminhamento dos nossos trabalhos. Havendo o destaque,
haverá um encaminhamento favorável e outro contrário. Quanto
á questão da fusão da redação, deve haver o entendimento,
corno já foi proposto neste seminário e pelo Regulamento.
Portanto, vamos dar prosseguimento aos nosso trabalhos.
Aqueles que tiverem feito destaque e que quiserem fazer
entendimento anterior à fala poderão fazê-lo, caso contrário
continuarão os destaques, como o da Proposta ng 20,
destacada pelo INCRA e pela AMDA.
Com a palavra, o Sr. Ivan Barbosa. da Procuradoria do
INCRA.
O Sr. Ivan Barbosa - Esta proposta pretende repudiar a
ausência de representante ca FAEMG durante a reunião do
grupo.
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Não sou eu a pessoa mais adequada para defender a FAEMG.
mas gostaria de fazer uma defesa de todos os participantes
do seminário, sobretudo daqueles que assistiram a ele.
Esse seminário teve inicio há alguns meses, há 60 ou 90
dias, quando muitas entidades trabalharam para sua
elaboração e sucesso. Entre elas está a Federação da
Agricultura do Estado de Minas Gerais, que jamais se fez
ausente em qualquer instante da formulação e da discussão do
seminário. Estiveram presentes as suas principais
lideranças, inclusive nacionais, e o Sr. Presidente da CNA
trouxe colaborações técnicas - das quais podemos divergir -
aos grupos de trabalho.
Acho que, ao Contrário do que está sendo proposto, este
seminário deveria aprovar um amplo voto de congraçamento com
todas as entidades que dele participaram e que se dispuseram
a discutir, ce forma democ r ática , ampla, global e plural,
todas essas questões que são conhecidas por todos e imbuídas
da maior controvérsia.
Então, acho que deva have r - não com relação à FAEMG. mas

com relação a todas as entidades - um voto de congraçamento
com a Assembléia Legislativa, bem como de agradecimento pela
colaboração de todas as entidades. Esse voto deve ser
estendido à Federação da Agricultura do Estado de Minas
Gerais, que, na sua limitação, na sua concepção e nas suas
crenças, também colaborou.
O Sr. Presidente - Pergunto se a AMDA está inscrita para
encaminhamento em contrário, porque deve haver um
encaminhamento do destaque e outro, em sentido contrário.
O Sr. Luiz Vicente Calicchio - Acho que há uma
incongruência, porque essas propostas são consensuais.
Li, no inicio da proposta, que, quem participou do debate

com ela concordou, uma vez que é consensual. Vejo, ainda,
que o INCRA subscreveu essa proposta, concordando com ela, e
depois vem a Plenário dizendo que não concorda.
O Sr. Presidente - Passamos os esclarecimentos,
primeiramente, à Coordenadora co Grupo 1,	Que tem
prioridade.
A Sra. Leda Benevelio de Castro - Gostaria de informar os
presentes de que essa proposta saiu da discussão preliminar
da última parte do último item do nosso grupo ce trabalho.
Houve uma enorme discussão dentro do grupo, que estava
justamente centrada no fato de a FAEMG ter encaminhado ao
seminário um conjunto de princípios, que eram discordantes
de outros, que foram apresentados por outras entidades.
Os presentes podem testemunhar que houve muita discussão a
respeito, e a questão foi colocada, pois, se as propostas
eram divergentes, ali era o fórum preparado pela organização
para a discussão, inclusive de idéias divergentes. E o
repúdio foi feito consensualmente pelos presentes pela não-
presença daquela entidade que encaminhou as propostas. Não
foi discutida a presença da entidade na organização do
seminário, mas ela encaminhou propostas e não foi trabalhá-
las em uma discussão aberta e democrática, como era o
seminário. Era isso o Que eu gostaria de escla r ecer e saber
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por que a coordenadoria encaminhou essa proposta como sendo
consensual
O Sr. Presidente - A Presidência dará prosseguimento aos
trabalhos para não passar para uma fase de discussão. Não se
verificando o consenso, a coordenadoria determina a inclusão
da proposta entre as não consensuais e oassa para a Proposta
flQ 28. destacada pelo INCRA.
Estamos cumprindo rigorosamente o que foi proposto pelas

entidades.
O Sr. Jorge - Jorge, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais

de Buritis. Gostaria de salientar que, no encaminhamento de
consenso da Proposta nQ 20. o INCRA estava presente e
concordou. O Poder Judiciário estava presente e também não
se manifestou. Só faltou o pessoal da FAEMG. Gostaria de
saber quem o companheiro representa: INCRA, Pocer Judiciário
ou FAEMG?
Esses segmentos estavam presentes e chegaram ao consenso

conjunto. Eu participava do grupo e não acho correta a sua
atitude de pedir destaque para essa proposta. Se todos
pedirem destaque para todas as pro postas desse documento, ao
final do seminário ninguém chega a lugar algum. Nada será
aprovado e tudo fica nulo em conseqüência dos destaques.
Peço maior coerência nos pedidos de destaque.
O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que os pedidos
de destaque foram votados por todos os participantes. da
mesma forma que o encaminhamento desse trabalho. Não podemos
alterar a regra do jogo. Portanto, não se verificando o
consenso, a coordenadoria determina a inclusão da proposta
entre as não consensuais e passa para a Proposta ng 28,
destacada pelo INCRA.
O Sr. Hélio - Represento a Procuradoria-Geral do INCRA no
Estado do Rio ce Janeiro nesse encontro. A minha proposta em
relação ao item 28 é justamente a mudança de "proposta
consensual' para "não consensual". Entendo q ue a Proposta n
28 contraria o espirito da reforma agrária. O escopo da
reforma agrária, preliminarmente, é a criação de novas
unidades de trabalho e produção. Quando se faia em trabalho
e produção, objetiva-se justamente uma agricultura familiar,
ou que essa pessoa assentada vá produzir no imóvel.
Na Proposta nQ 28 existe a possibilidade, opção de êxito,

para que esse assentado venha a exercer atividades até como
empregado. Isso, pelo meu ponto ce vista, contraria
totalmente o espirito da reforma agrária. Assim sendo,
proponho que ela seja incluida entre as propostas não
consensuais.
O Sr. Presidente - Para encaminhamento em contrário, não há
inscrição.
Vamos passar à Proposta ng 30, destacada pelo INCRA. Com a
palavra, o Sr. :van Barbosa. da procuradoria do INCRA.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Antes de falar sobre
essa proposta, gostaria de ped i r a tolerãncia de V. Exa.
para esclarecer ao compalheio Jorge. de Buritis, que há 25
anos sou Procurador do INCRA. Não estou aqui. portanto,
defendendo outros seto r es que não a Superintendência Mineira
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do INCRA e a reforma agrária em Minas Gerais, o que faço há
25 anos.
Em segundo lugar, gostaria que o Sr. Presidente
esclarecesse áMesa, e sobretudo aos meus carissimos
coordenadores, à Prof. Leda, ao meu dileto amigo e por quem
tenho a maior consideração, ex-Deputado Luiz Vicente, que a
consensualidade, no grupo de trabalho, não implica na
consensualidade no Plenário, nem no direito de as propostas
irem diretamente para o documento final aprovado. Isso está
muito claro no art. 17 do regulamento e esteve foi muito
claro durante todo o debate da formulação deste seminário.
Portanto, o fato de alguém, no grupo de trabalho, ter-se
manifestado pela consensualidade. não retira o direito de
qualquer um dos participantes de formular o seu destaque.
Assim diz o regulamento aprovado, conforme consta no art.
17.
Gostaria que ficasse bem esclarecido, especialmente para os
coordenadores dos grupos de :rabalho, cue essa foi a
sistemática aprovada. Portanto, acabamos ce ter um periodo
em que todos os senhores poderiam apresentar cesta que de
Qualquer proposta, mas esse momento passou. Estamos aqui
para dizer o motivo dos destaques apresentados a
determinadas propostas, o que não exclui a possibilidade de
voltarmos a discutir o tema, de forma democrática.
O Sr. Presidente - O seu tempo está encerrado. Ficou
prejudicada a sua manifestação. Entendemos que a
interpretação do art. 17 está correta: pode haver destaque
em Plenário, mesmo que tenha havido consenso em grupo.
Não há encaminhamento em contrário da Proposta nQ 30. Não
houve também o encaminhamento favorável, pela
prejudicial idade em virtude do tempo.
Já q ue o destaque da Proposta ng 30 ficou prejudicado por
se ter escoado o tempo, vamos conceder a palavra, novamente,
à coordenadora co grupo, Profa. Leda.
A Profa. Leda Beneveflo de Castro - Quero apenas dar uma
resposta ao Dr. ivan, já que fui citada, em decorrência de
minha condição ce coordenadora do grupo. Essa proposta, como
tocas as demais que aparecem nos grupos, foi consensual no
grupo. Quando -fiz a minha intervenção anterior, quis apenas
justificar o fato de essa proposta estar sendo considerada
consensual
O Sr. Presidente - Volto a indagar ao INCRA, autor do
destaque, se a Proposta ng 30 ficaria entre as consensuais
ou se permanece o destaque para não consensual
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - A Proposta nQ 30.
como está redigida, não pode ser consensual. Ela diz que
haverá a participação dos órgãos e das entidades logo que
houver a desapropriação da área. Está inadequado o momento
estabelecido, pois não sabemos quando seria. Seria no
ajuizamento da petição inicial ou quando o Juiz proferir a
sentença, habitualmente, depois de cinco anos? Não pode
existir essa pendência.
Somos inteiramente a favor da ampla participação das

ent i dades de classe, mas a proposta não pode ser formulada
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dessa forma. Tal participação nos processos de assentamento
de trabalhadores rurais é desejável e absolutamente
necessária, mas precisamos ter esse esclarecimento, para não
ficarmos com essa grave pendência.
Como há outras propostas permitindo a ampla participação
dos trabalhadores em toda a formulação da política agrária
mineira, eu manteria o destaque, eliminando essa proposta,
como está, continuando com o Que foi aprovado quanto à ampla
participação dos trabalhadores rurais na formulação, na
direção e na gestão dos assentamentos rurais no Estado.
O Sr. Presidente - Vamos conceder a palavra, para
encaminhar contrariamente, ao Sr. Eduardo, da FETAEMG.
O Sr. Eduardo - Estamos aqui para discutir o principal.
Sabemos quais são os pontos. Vou defender que ela seja
mantida. A definição desse momento a que o Dr. Ivan se
refere poderá acontecer ria hora da redação, na Comissão. O
fundamental é que ela tem Que ser mantida, q ue o Governo, ao
contrário do aue faz, deve se responsabilizar pelos recursos
para os projetos de assentamento. As vezes, uma terra é
arrecadada, e. depois de dez anos, ainda não há recursos
para poços artesianos, estradas, enfim, para a infra-
estrutura. O fundamental é que se estaoeleça o consenso em
torno disso. Isso é chamar o Governo à responsabilidade.
O Sr. Presidente - Entendemos que a redação, bem como a
fusão, vão ocorrer num segundo momento, através de
entendimentos.
Prosseguindo, vamos para os desta ques do Grupo 2.
A Proposta ng 60 foi destacada pelo INCRA.
Um participante - Retiramos esse destaque.
O Sr. Presidente - Retirado o pecido de destaq ue da
Proposta rg 60.
Vamos passar para o destaque da Proposta nQ 55, feito pelo

SINTER
Com a palavra, o Sr. Edimar, da Rede de Intercâmbio e

Tecnologia Alternativa.
O Sr. Edimar Na Proposta ng 60, está colocada a palavra
"opservância. O projeto de lei que está em tramitação nesta
Casa ainda não foi votado. No caso, é a aprovação da
proposta ae lecislação que está em discussão. Ao invés ce
observância, é aprovação.
O Sr. Presidente - Isso é somente uma questão de redação.
Esta pode ser melhorada. Havendo entendimento para uma nova
recação, não vai haver problema.
Com a palavra, o Sr. José Maria, do SINTER.
O Sr. José Maria - Entendemos que o problema do agrOtõxicO
não é exclusividade de Minas Gerais. Por isso, sugerimos a
seguinte redação para a Proposta nQ 65.
O Sr. Presidente - Fizemos um acordo no sentido de que as
proposições de redação seriam verificadas após a
consensual idade.
O Sr. José Maria - redação da Proposta ng 65):

a 'Estabelecimento de parceria entre a EMATER-MG. a
Secretaria da Saúde, a Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável e o IMA. para o desenvolvimento.
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nos assentamentos e na agricultura familiar, de projetos-
pilotos de sistemas de vigilância para a saúde de populações
expostas a agrotóxicos, com o objetivo de levantar
informações e, a partir destas, tomar decisões para eliminar
os riscos a que tais populações estão submetidas.
O Sr. Presidente - Vamos passar para a redação. Com  relação
à Proposta nQ 65, há consensualidade; portanto, permanece
como proposta consensual.
Há destaque, também, para a Proposta nQ 74, feito pelo

SINTER.

 

O Sr. José Maria - Pelo mesmo motivo da anterior,
entendemos que a Proposta flQ 74 não é só para assentamentos,
e sim, para toda a agricultura familiar de Minas Gerais.
Fica assim a redação: "Promoção, nos assentamentos e na
agricultura familiar, de experimentos baseados nos sistemas
sustentáveis e de baixo uso de insumos externos.
O Sr. Presidente - Perfeitamente. Ainda no Grupo 2.
destaque para a Proposta nQ 80. feito pela Federação dos
Estudantes ce Agronomia do Brasil.
O Sr. Abílio - Acredita-se que, por um erro de redação, a
palavra universidade" foi suprimida, porque, no grupo, foi
consensual. Então, a nova redação. que já teria sido
aprovada no grupo, ficaria assim:
"Redefinição do Papel e dos Objetivos das Universidades e
Fazendas Experimentais da EPAMIG para Assumirem o
Monitoramento de Projetos de Desenvolvimento Local dos
Assentamentos." Não deixar isso só a cargo da EPAMIG e
explorar essa área pouco explorada, que é a universidade.
O Sr. Presidente - Acatamos o pedido de destaque e
encaminhamos o projeto para nova redação, já que há um
consenso.
NO Grupo 3. destaque para a Proposta flQ 102, pelo INCRA.
O Sr. Hélio Roberto Novoa da Costa - E uma proposta de
fusão das Propostas flQS 86, 1 02 e 120. que são idênticas.
O Sr. Presidente - Vamos ouvir o encaminhamento em sentido
contrário e depois solicitar que essa fusão seja
formalizaca, para q ue a proposta seja encaminnada à Mesa.
Com a palavra, o Sr-Ricarco Ferreira Ribeiro, ca Comissão
Pastoral. -
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Não é um encaminhamento
contrário esse sentido, que se mantenha a redação da
Proposta nQ 102, pois é a mais completa e abrangente.
O Sr. Presidente - Há entendimento para esse
encaminhamento, portanto, existe um consenso para a fusão
dessas propostas e a elaboração de uma nova redação.
Destaque para a Proposta nQ 107, feito pela Universidade
Federal de Viçosa.
O Sr. Marcos Abreu - Também retiraria o destaque, por uma

questão de fusão.
O Sr. Presidente - Houve a retirada do destaque, devido à

fusão.
Destaque na Proposta nQ 108, feita pelo INCRA.
O Sr. Hélio Roberto Novoa da Costa - Perfeitamente, Sr.
Presidente. Estão encaminhados para proposta de fusão as



Propostas ns 108, 17 e 18. Vamos passar para o Grupo 4.
lembrando q ue alguns destaques foram fundidos. Destaque para
a Proposta ng 121, s eita pelo Dr. Vicente Cal icchio.
O Sr. LUIZ Vicente Cal icchio - Fusão das Propostas flQS 105

com 121, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Ainda no Grupo 4. a Proposta ng 122,
feita pelo INCRA.
A Sra. Maria Dalce Ricas - No que diz respeito à Proposta
nQ 102, quero propor uma nova redação, eliminando-se o texto
que vai desde a palavra acreditamos, no final da página
24, até a palavra sustentável.
Não tenho nenhuma alteração a apresentar ao conteúdo da
proposta, só que essa é a única proposta que está sendo
precedida de uma ampla justificativa. Ontem mesmo
apresentamos uma proposta cuja justificativa foi eliminada.
Eu não protestei, pois achei correto. Só Que penso que
deveria haver o mesmo padrão para todas.
O Sr. Luiz Vicente Calicchlo - Essa Questão foi levantada
no grupo, mas decidiu-se manter o texto como estava para,
posteriormente, a Comissão de Representação elaborar uma
redação consensual, l impando um pouco essa justificativa
inicial. Ela foi defendida como importante.
A Sra. Maria Dalce Ricas - A justificativa vai ser
eliminada, então?
O Sr. Luiz Vicente Calicchio - Vai ser objeto de discussão
da Comissão de Representação quando da nova redação final do
projeto.
A Sra. Maria Dalce Ricas - Fica colocada a minha

observação.
O Sr. Presidente - Está mantida a observação, para efeito

de redação.
A Sra. Maria Dalce Ricas - Destaque para a Proposta 119.
O Sr. Presidente - A Proposta ng 119 não foi destacada.
Parece q ue houve a fusão. Vamos verificar por que ela não
esta com cestaque.
A Sra. Maria Dalce Ricas - Aconteceu que eu pedi o

desta que. A moça me deu o papei e eu não percebi.
O Sr. Presidente - Vamos conceder destaque para a Proposta
no 119.
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Sr. Presidente, não há
nada que impeça que uma proposta tenha justificativa. E uma
proposta de oposição a uma outra proposta. E preciso
esclarecer se houve problema com o conteúdo da proposta, ou
não tem nada a ser discutido. A redação está clara.
O Sr. Presidente - O senhor está encaminhando o voto em

sentido Contrário.
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Há que se manter a
proposta como está. Essa Proposta nQ 102. como aqui
colocada, está detalhando uma série de questões. Existem
outras propostas com justificativas, e quase todas elas
devem ter, mesmo.
O Sr. Presidente - Certo. Com seu encaminhamento contrário,
volto a qaiavra sara a Sra. Maria Dalce. incagando-lhe se
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retira ou se mantém sua proposição com relação à Proposta ng
102.
A Sra. Maria Dalce Ricas - Mantenho. Se todas as propostas
forem justificadas corno essa (e poderíamos justificar as
nossas com uma exposição de, no mínimo, 15 linhas), teríamos
aqui um enorme documento. Nada tenho contra a justificativa
do Ricardo, mas acho que, então, esse deveria ser um direito
de todas as demais propostas.
O Sr. Presidente - Perfeitamente. Receberemos,
posteriormente, os encaminhamentos de novas redações, para
voltarmos a discuti-Ias. Passando à frente...
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Mas essa proposta

permanece como consenso, certo?
O Sr. Presidente - Não, não permanece como consenso. O

destaque está colocado, e não podemos mudá-lo.
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Não entendo. O problema da

Maria Dace é com a outra proposta que não tem justificativa
ou ela vê nesta algum problema de conteúdo? Se Má algum
problema ce conteúdo, que ela o coloque. Agora, se o
problema é o fato de que a outra proposta que ela fez não
tem justificativa, essa questão não é pertinente.
O Sr. Presidente - Bem, não posso modificar ou cercear Os

destaques.
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Mas o destaque dela é de
conteúdo ou de redação? Temos que saber do que se trata. Do
contrário, podemos prejudicar uma proposta que tem consenso
quanto ao conteúdo por uma questão de redação.
O Sr. Presidente - Mas a redação será submetida novamente a
discussão. Para todas as novas redações, verificaremos se há
ou não consensualidade. Essa será outra discussão.
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Mas Quem vai fazer a
proposta de redação?
O Sr. Presidente - Quem pediu o desta que. Se ela pediu o
destaque para nova redação, ela apresenta essa nova redação,
que se"á submetida a nova apreciação.
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Não consigo entender.
Existem dezenas de outras propostas com justificativas
maiores ou menores. E inconcebível que se faça uma proposta
sem justificativa.
O Sr. Presidente - Certo. Dando prosseguimento aos
trabalhos, a AMDA ainda está com a palavra.
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Mas a proposta permanece
como consensual!?
O Sr. Presidente - Não, ela já foi destacada.
O Sr. Ricardo Ferreira Ribeiro - Eu quero que ela esclareça
se o destaque é por uma q uestão de conteúdo ou de redação.
O Sr. Presidente - A Presidência indaga, novamente, à

autora do destaque se ela o retira ou o mantém.
A Sra. Maria Dalce Ricas - Sejamos claros. Fiz aqui uma
observação apenas por uma questão de ordem. Se vocês não
entenderem isso, para mim, não fará nenhuma diferença.
Retiro o pedido, com todo prazer. Só acho que essa proposta
tem uma justificativa muito grande e, assim, todas as outras
deveriam ter. Estou apenas pensando na praticidade do
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documento. Mas se vocês acharem que isso é irrelevante,
retiro o meu pedido, com o maior prazer.
O Sr. Presidente - Então, a senhora está retirando o seu

pedido de destaque?
A Sra. Maria Dalce Ricas - Sim.
O Sr. Presidente - Certo. Então, fica retirado o pedido de

destaque. e a p'-oposta fica mantida como proposta
corsensual
A Sra. Maria Dalce Ricas - Só não entendi porque tanta

énfase do Ricardo.
O Sr. Presidente - A palavra continua com a Sra. Maria
Dalce, para o destaque para a Proposta ng 119.
A Sra. Maria Dalce Ricas - Trata-se de uma proposta de nova
redação. Na terceira linha, após a palavra assentamentos',
deve-se acrescentar: ".. e criação de unidades de
conservação, considerando-se a aptidão das mesmas para ambos
OS fins ......Ou seja, no caso em que houver aptidão para a
unidade de conservação, a questão seria considerada.
O Sr. Presidente - Essa é uma proposta de mudança de
redação para a Proposta nQ 119. Estamos pedindo, quando se
trata de proposta de nova redação, Que as pessoas a
entreguem, para que possamos discuti-Ia e ver se há
consensualidade. A pr000sta já está pronta?
A Sra. Maria Dalce Ricas - Sim.
O Sr. Presidente - ótimo. A senhora pode trazê-la à Mesa,

por favor.
A Sra. Maria Dalce Ricas - Ainda há a Proposta nQ 126.
O Sr. Presidente - Só para esclarecer, a Proposta flQ 126
foi destacada pelo INCRA, mas ainda não foi encaminhada.
Nesse caso, vamos passar a palavra ao representante do
INCRA, a pós o q ue daremos a palavra novamente à AMDA. Assim,
com a palavra, o INCRA. aue destacou a Proposta ng 126. (-
Pausa.) Aliás, desculpem-me, saltamos uma proposta. Pela
ordem, agora seria a vez da Proposta ng 124. também
destacada pelo INCRA, que ainda não foi discutida.
O Sr. Presidente - Essa, ainda não tínhamos discutido. Ela
está sendo destacada pelo INCRA e pela Universidade Federal
de Viçosa.
O Sr. Hélio Roberto Novoa da Costa - Pela ordem, a Proposta

ng 122 foi destacada anteriormente. -
O Sr. Presidente - Está correto. O INCRA destacou as

Propostas ngs 122, 124. 126 e 129.
O Sr. Hélio Roberto Novoa da Costa - Mais uma vez, é uma
questão de forma e não oe 4 undo. E a exclusão da Proposta ng
12, aue já está contempada no ca put' da Proposta nQ 122.
Como é idêntica, peço a fusão.
O Sr. Presidente - Perfeitamente. Proposta rg 124. A
palavra ainda continua com o INCRA e com a Universidade
Federal de Viçosa, que destacaram a Proposta ng 124.
Universidade Federal de Viçosa.
Um participante - Também retiro o destaque para o trabalho

de fusão de propostas.
0 Sr. Presidente - Retirando para fusão.
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O Sr. Hélio Roberto Novoa da Costa - Peço a fusão das
Propostas flQS 124 e 107.
O Sr. Presidente - Proposta nQ 126 destacada pelo INCRA.
O Sr. Hélio Roberto Novoa da Costa - FUSãO com a Proposta
no 110.
O Sr. Presidente - Proposta ng 126.
Uma participante - Acrescentar após famílias sem terra e
para o assentamento de trabalhadores . . . Na 10a linha está
assim: para assentamento de trabalhadores e criação de
unidades de conservação, considerando-se em ambos os casos a
aptidão da área.
O Sr. Presidente - E essa a proposição? Solicitamos que
formalize a nova redação, para depois verificarmos.
Proposta nQ 129, destaque pelo INCRA.
o Sr. Hélio Roberto Novoa da Costa - Hélio Novoa.
Procurador do INCRA no Estado do Rio de Janeiro. Com  relação
á Proposta ng 129. o INCRA sugere a mudança de consensual
para não consensual pelos seguintes motivos: com certeza, o
Ministro Extraordinário de Política Fundiária, Dr. Raul
Belens Jungmann Pinto não esteve aqui presente pessoalmente,
pois estava em outro Estado da Federação tendo uma atuação
tão relevante Quanto a que esta Casa está tendo com relação
a esse Plenário.
Gostaria de justificar que, se o Ministro aqui não esteve,
o órgão mais representado neste Plenário é justamente o
INCRA, que é a única autarquia vinculada ao Ministério
Extraordinário de Política Fundiária. Estiveram ou estão
presentes aqui o diretor de cadastro do INCRA, Dr. Eduardo
Freire, que participou da Plenária; a Dra. Lenita, assessora
do Ministro; "N superintendentes regionais do INCRA, no
caso, dos Estados do Ceará, Pernambuco, Alagoas, Bahia e
Minas Gerais; o Delegado do Ministério noEstado de São
Paulo e diversos Procuradores. Também está aqui o Dr. Ivan
Barbosa. Procurador Regional, e Procuradores de Outros
Estados; "N" agrônomos e 'N" têcnicos, ou seja.
aproximadamente 25 a 30 pessoas representando o Ministério
Extraordinário de Política Fundiária aqui estão.
Assim sendo, não posso concordar Que es'a proposta seja
consensual e - peço a inclusão entre as propostas não
consensuais.
O Sr. Presidente - Em sentido contrário, Quem vai

encaminhar, por favor?
O Sr. Luiz Vicente Calicchio - Não para encaminhar em

contrário, mas apenas para mudar a Primeira palavra, tirar o
repúdio, que é uma palavra forte e pesada, e colocar nisso
um lamento. Porque efetivamente o texto que aqui está,
embora tenha sido assim aprovado, foi escrito para
lamentarmos a não-participação dele. Longe de denegrir a
ausência do Raul .iungmann, diz aqui: entendemos que sua
participação em muito contribuiria para este seminário.
Então, é apenas uma questão de mudança de redação, e
manteríamos isso aqui da forma em que está. Eu lamento.
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Um participante - Estou aqui para discordar do que o

companheiro falou, porque o Ministro, no nosso entender, é op
rincipal responsável pela questão agrária em nível federal.
O Sr. Jorge Augusto Buritis - Quando ele fala que o INCRA
está aqui representado , o que vimos é Que o chefe do mesmo
INCRA aqui não compareceu para dar sua posição. FQi falho
nessa parte. Somos contra esse negócio de discutir reforma
agrária em Brasilia. O que ele deveria ter feito era vir
aqui com a gente socializar a discussão. Não deveriam vir
decisões de cima para baixo, como costuma acontecer. Para
não mais alongar a conversa, acho q ue faltou compromisso com
a reforma agrária por parte do Minist

r
o. O Ministro da

Agricultura, como ficamos sabendo, também tinha outras
tarefas, mas não deixou de aqui comparecer. Não precisava
ele ter vindo aqui no dia que estava marcado para sua
presença, poderia ter vindo outro dia.
Ficamos aqui quatro dias, saímos do assentamento a cavalo,

de bicicletas, de ônibus, e alguns até a pé. Tudo isso, para
discutirmos um tema tão importante, e o principal
responsável pela Questão aqui não compareceu. Isso é
inaceitâvel
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Sr. Presidente, nossa
participação é no sentido de acolher a redação proposta pelo
Deputado Luiz Calicchio, retirar o desta que e dizer que
também lamentamos a ausência do Sr. Ministro, mas não
aprovamos um ato de repúdio pelo seu não- comparecimento.
Realço a importância que o INCRA tem dado ao seminário.
Temos aqui companheiros de 15 Estados. E não são Estados
fronteiriços, não! Temos companheiros do Pará, do Ceará. de
Pernambuco e do Rio Grande do Sul, tendo em vista a
importância que damos a esse seminário. Agora, nós, da
Procuradoria do INCRA. achamos que, como havia sido redigida
a proposta, ela não deveria merecer consenso. Mas estamos de
acordo com a revisão feita pelo Sr. Luiz Vicente Cal icchio.
Em vez de "repúdio", a palavra "lamentamos. Nós também
lamentamos; não é repúdio.
O Sr. Presidente - O desta

q
ue foi feito pelo INCRA, que

está aceitando a nova redação que vai ser encaminhada e ser
submetida posteiormente. A palavra "re

p
údio" será mudada

para "lamento". Com a palavra, pela ordem, o Sr. Juracy
Moreira Souto, da FETAEMG.
O Sr. Juracy Moreira Souto - Primeiro. acho Que, se o grupo
remeteu ao Plenário o texto como está redigido, nós
defendemos a manutenção dele. Mesmo que seja dentro do rol
de propostas não consensuais, respeitando a opinião do Sr.
Luiz Vicente Calicchio, a quem muito admiro. O cue queremos
é defender a manutenção.
Baseado nas palavras do colega que me anteceDeu, eu diria

que o Ministro teve tempo suficiente para vir até aqui.
Foram quatro dias. Ele poderia ter passado por aqui, em
qualquer desses dias, para dar uma satisfação aos
participantes deste seminário.
Outra coisa que gostaria de dizer é que todos os
funcionários do INCRA que aqui compareceram são pessoas que
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fazem parte do corpo técnico do órgão. Apesar disso, são
pessoas que não tomam decisões políticas. Essas decisões
estão no âmbito do Ministro e oo Presidente da República.
Assim, defendemos a manutenção do texto, mesmo que seja corno
proposta não consensual.
Não querendo polemizar, diria que em todas as propostas
deveria haver a presença de uns quatro ou cinco
superintendentes do INCRA. Por que não se levantou a questão
na discussão no âmbito do grupo, oportunidade em que havia
mais condições de aprofundamento? Isso não ocorreu, e agora
um re p resentante do INCRA se levanta e muda toda a conotação
da proposta. O art. 17, conforme falou o Dr. Ivan, diz que
deve ser alterado por um representante de instituição, ou
por 10 participantes individuais.
Essa instituição esteve presente, teve oportunidade de se

manifestar, e não o fez, ou o fez contrariamente, o que, no
min-imo, é incoerente.
Queria registrar aqui o nosso repúdio pelo encaminhamento
Que está sendo dado pelo INCRA.
O Sr- Presidente - Não se verificando consenso, a

Coordenadoria determina a inclusão da proposta entre as não
consensuais e passa para a Proposta nQ 194, do Grupo ng 6,
que foi destacada pelo INCRA.
O Sr. Ivan Sebastião Barbosa Afonso - Essa proposta é
taxação progressiva do ICMS com base no tamanho da
propriedade e no emprego de mão-de-obra assalariada. Se a
sua redação estiver correta, queremos destacá-la, porque o
ICMS é imposto sobre circulação de mercadoria. Agora, se for
ITR. ou seja. Imposto Territorial Rural, sendo erro de
datilografia, estaremos de acordo e tiraremos o destaque.
1CM é circulação de mercadoria, ou seja. 5kg de arroz de
Chiquinho para Manezinho, e não tem nada a ver se foi
produzido em pequena ou grande propriedade, na Hungria ou em
Bagdá. Agora, sobre o ITR, sim. O tamanho da propriedade e o
emprego da mão-de-obra assalariada são decisivos para todos
na sua configuração. Então, o destaque é no sentido de
retirar a proposta como ela está redigida, ou de mantê-la.
se tiver havido erro de redação.
Estão me esclarecendo que é ITR. sendo, portanto, um erro

de redação. Permanece, então, como urna proposta consensual.
O Sr. Presidente - Houve, então, um problema de redação.
Seria 'taxação progressiva do ITR. Está certo. Há consenso,
e ela permanece entre as propostas consensuais.
Por fim, o último destaque do Grupo ng 7, que é a Proposta
ng 215. que fo destacada pelo INCRA e pela Universidade
Federal de Viçosa.
O Sr. Hélio Roberto Novoa da Costa - Queremos a fusão das
Propostas ngs 215, 107 e 124, q ue são idênticas.
O Sr. Presidente - A proposta de fusão será formalizada

para a Mesa.
Apreciação das Propostas Objeto de Nova Redação e de Fusão
O Sr. Presidente - Vamos agora para as propostas de nova
redação para serem inclujoas em consensualidade ou não.
Iniciaremos pela Proposta nQ 74, para a qual propõem a
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seguinte redação: "Promoção, nos assentamentos e na
agricultura familiar, de experimentos baseados nos sistemas
sustentáveis e de baixo uso de insumos externos. Há algum
pedido de destaque para essa redação? Então, está aprovada
essa redação dentre as consensuais. Proposta de nova recação
também para a Proposta flQ 65. que ficaria assim:
Estabelecimento de 

p
arceria entre a EMATER, a Secretaria da

Saúde. a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável e o IMA, para o desenvolvimento, nos
assentamentos e na agricultura familiar, de projetos piloto
de sistemas de vigilância à saúde de populações ex postas a
agrotóxicos. com o objetivo de levantar informações e, a
partir destas, tomar decisões para eliminar os riscos a que
tais populações estão submetidas.
Essa é a nova redação da Proposta ng 65. Há consenso? Está,

pois, incluida nas propostas consensuais.
Proposta de nova redação da Proposta IQ 80. "Redefinição do
papel e dos objetivos das universidades e das fazendas
experimentais da EPAMIG, para assumirem o monitoramento de
projetos de desenvolvimento local dos assentamentos'
Acrescenta-se só o termo 'universidades". (- Pausa.)
Permanece, então, essa redação nas consensuais.
Proposta de nova redação da Proposta nQ 36: 'Criação de uma

justiça agrária para que, com formação especializada na
ótica agrarista, seus representantes dêem melhor solução aos
problemas e aos conflitos agrários com vistas a formar
jurisprudências que auxiliem, em médio prazo, na criação de
um código agrário que venha a uniformizar as decisões, no
Pais, acerca das questões agrárias'. Havendo consenso, fica
incluida nas propostas consensuais.
Temos, agora, as propostas de fusão sobre as quais houve
consenso; não houve contestação. Portanto, não há
necessidade de serem lidas. Estão de acordo com as propostas
de fusão que foram formalizadas e que já foram lidas?
Temos, ainda, as propostas de nova redação das Propostas
nQS 119 e 106. Na terceira linha da Proposta ng 119, a pós o
termo assentamentos", acrescentar "a criação de unidaaes de
conservação, definindo os juros através de um zonearnento
agroecológico'. Verificado o consenso, está incluia nas
propostas consensuais. -
Proposta de nova redação da Proposta nQ 126. Após a

expressão para o assentamento dos trabalhadores",
acrescentar "e criação de unidades de conservação.
considerando-se em ambos os casos a aptidão através de um
zoneamento agroecolôgico'. (- Pausa.) Havendo consenso,
passa a ser incluida nas propostas consensuais.
Com a palavra, para prestar esclarecimentos, o Sr. Eduardo

Nascimento.
O Sr. Eduardo Nascimento - Com relação a essa proposta.

quero dizer Que participei do grupo ontem, assim como vários
companheiros cio IEF, inclusive o Dr. Célio Vale.
Há a necessidade - e vamos nos empenhar nisso - de ocorrer,

entre a AMDA e as entidades que lutam mais diretamente pela
terra, um processo cie discussão para que. pelo menos.
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possamos chegar a um entendimento e a um consenso quanto ás
divergências havidas.
Em relação a esse acréscimo da AMDA. Nesse sentido, as
propostas não são mais consensuais. Elas foram consensuais
no grupo. Com esse acréscimo, passa a ser uma proposta, e
não vou entrar no mérito da discussão, mas mantemos, nessas
várias propostas, a redação da Proposta nQ 115, Que diz
textualmente: "Destinação de todas as terras públicas e
áreas a-recadacias de Bancos Estaduais exclusivamente ao
assentamento de trabalhadores rurais, exceto as áreas que
não forem adequadas á implantação de projetos de
assentamento, as quais serão preservadas de acordo com a
legislação pertinente.
Portanto, mantemos essa formulação, que, para nós.
representa, inclusive, os outros conjuntos. A AMDA, na
verdade, retira a exclusividade para assentamento e dá uma
redação em que é para assentamento ou unidades de
conservação. No relatório sai assim, e mais para a frente,
com o andar da carruagem, a gente se encontra e aprofunda
essa discussão.
O Sr. Presidente - O representante da AMDA está de acordo?
Há consenso? Passa, então, a ser proposta consensual.
A Presidência informa que, de acordo com entendimentos
entre as entidades organizadoras, as propostas de fusão
serão redigidas pela Comissão Representativa.

Entrega do Documento Final
O Sr. Presidente - Para proceder à entrega do documento
final deste seminário, esta coordenadoria passa a palavra à
Srta. Maria Antõnia Costa Nogueira, Diretora de Política
Agrária da FETAEMG, e ao Dr. Marcos Abreu, Diretor da FAEMG,
designados pela Comissão Representativa.
A Sra. Maria Antõnla Costa Nogueira - Em nome de todas as
entidades da comissão organizadora deste seminário, estou
com a tarefa de passar às mãos do Presidente Agostinho
Patrús esse documento.
Antes disso, gostaria de fazer algumas considerações e
agradecer a todos os participantes deste seminário e, em
especial, a todos os funcionários e à equipe técnica da
Assembléia Legislativa, que tanto trabalharam para a sua
realização.
Quero ainda dizer ao Presidente desta Casa. Deputado
Agostinho Patrús, e ao Governo do Estado que a nossa
expectativa é que de fato as propostas discutidas e contidas
nesse documento, principalmente as consensuais e mesmo
outras, de relevância, sejam traduzidas, a partir de hoje.
em ações práticas para a implementação da reforma agrária.
Esperamos que a agilização da reforma agrária em nosso
Estado possa servir de exempo a outros Estados. E
importante que essas propostas sejam traduzidas em ações
práticas para o fortalecimento ca agricultura familiar e a
melho r ia das condições de vida 00 povo mineiro e dos
trapalhacores rurais. E importante que naja comida farta na
mesa de todos. Muito obrigada.
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- A Sra. Maria Antônia Costa Nogueira. Diretora de Política
Agrária da FETAEMG, e o Sr. Marcos Abreu. Diretor da FAEMG,
entregam ao Sr. Presidente o documento final

Palavras do Sr. Presidente
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Prezado
Deputado Marcos Helenio, senho-es part icicantes, senhores
coordenadores de grupo.
Depois de três dias de intensos debates e de marcantes
exposições, abordando os mais diversos ângulos do tema
colocado em pauta, temos hoje em mãos um documento
extremamente valioso: a consolidação das propostas,
consensuais e não consensuais, apresentadas no decorrer
deste seminário.
Esse documento, sem dúvida, é um dos mais significativos
indicadores políticos já produzidos em Minas sobre a reforma
agrária, por refletir, sem restrições, o pensamento de todas
as correntes envolvidas com a questão.
A dimensão desse universo social e ideológico pode ser
depreendida não só pelo ntimero, mas também pela
representatividade das pessoas e instituições que
participaram do encontro.
Além dos coordenadores e expositores, registraram-se nada
menos do que 700 inscrições, incluindo mais de 120
entidades, garantindo-se em plenário a opinião dos
trabalhadores rurais, dos proprietários e empresários da
atividade agropecuária, dos órgãos públicos, da Igreja e da
comunidade acadêmica.
O evento foi ainda acompanhado por representantes de
instituições de 15 Estados, de todas as regiões do País, o
que demonstra o acerto de sua realização e o interesse pela
discussão do problema fundiário.
O documento produzido pela soma de tantos pontos de vista
será por nós encaminhado á Comissão de Agropecuária e
Política Rural desta Casa e ao Governador de Minas, para
sustentar a elaboração do Plano Estadual de Reforma Agrária.
Assumimos, neste momento, o compromisso de acompanhar
atentamente a formulação e a implementação desse Plano.
principalmente com respeito ás propostas de consenso aqui
apresentadas.
A propôsito, a convergência de oroposições e a Q4soosição
Para o diálogo, em meio a divergências tão claras e
compreensíveis, é um dos objetivos maiores deste seminário,
condição fundamental para avançarmos num projeto possível de
reforma agrária.
Acreditamos Que o primeiro passo nesse sentido foi dado.
Cabe-nos, a partir dele, cont i nuar trabainando. pelos
caminhos democráticos, para que sejam corrigidas as
gritantes distorções existentes no meio rura l brasileiro.
Essa é unia tarefa inadiável para Construirmos um pais mais
justo, com distribuição de riqueza e de oportunidades.
Manifestamos nosso agradecimento ás entidades
participantes. aos expositores, debatedores e coordenadores
q ue possibilitaram a rea'ização deste evento.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária deliberativa de hoje, dia S. às 14 horas, com a
ordem CO dia já publicada. Levanta-se a reunião.

TRANSCRIÇÃO

"MANIFESTO DOS RADIODIFUSORES
As emissoras de rádio filiadas à Associação Mineira de
Rádio e Televisão - AMIRT - vêm a público manifestar sua
indignação com o descaso do Ministério das Comunicações ante
a proliferação de rádios piratas em Minas Gerais, como em
todo o Brasil.
A instalação de emissoras de rádio sem autorização oficial

constitui crime, previsto no artigo 70 da Lei ng 4.117/62,
do Código Brasileiro de Telecomunicações (CBT), com a
redação que lhe deu o Decreto-Lei ng 236/67. No entanto,
nada tem sido feito pelos órgãos competentes para coibir a
expansão das emissoras clandestinas, que, acobertadas pelo
manto da impunidade e estimuladas pela ausência de
fiscalização, continuam crescendo em todo o território
brasileiro e produzindo seus efeitos nocivos, para o setor e
para a sociedade.
As radios clandestinas causam interferência no sinal das
estações legalmente constituídas e perpetram uma
concorrência desleal com empresas idôneas, que recolhem
impostos e cumprem suas responsabilidades sociais. Sob a
falsa justificativa de uma suposta finalidade cultural, o
que a prática da pirataria almeja. de fato, é o lucro fácil
por meio aa captação de publicidade junto ao comércio local.
A sociedade não pode ficar indiferente ao deboche e à
anarquia das leis, por parte de emissoras que não se
submetem a nenhuma regra, a nenhuma norma, a nenhuma
exigéncia. Emissoras que, tal e qual os antigos piratas que
as inspiraram, subsistem à margem do sistema ético e
jurídico, arredias a qualquer forma de controle, podendo
inclusive ser utilizadas para fins os mais anti-sociais e
i nescrupulosos.
Democracia é a convivência com base em regras

consensualmente formuladas e acatadas. Ao se insubordinarem
contra as leis do Pais, ao subverterem a ordem e os costumes
nacionais, as emissoras clandestinas atentam contra a maior
conquista do povo brasileiro - o regime democrático.
Em justiça às emissoras sérias do setor e em defesa dos
interesses da sociedade, nós, radiodifusores mineiros,
exigimos das autoridades que façam cumprir-se a Lei e que
dêem um basta á impunidade dos piratas, retirando-os todos,
definitivamente, do ar.
Piratas fora do ar. já!
Eurico Gade. Presidente aa Associação Mineira de Rádio e

Televisão - AMIRT.
- Publicado de acordo como texto original, transcrito a

requerimento oo Deputado Alberto Pinto Coelho.
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ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE SETEMBRO DE 1996
P'esidência ao Deputado Raul _irra Neto

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum"
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Anivaldo Coelho - Bilac Pinto - Geraldo Santanna - João
Leite - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto
- WilsOn Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Raul Lima Neto) - As 9h15min. a
lista de comparecimento não registra a existência ae número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de 'quorum", e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de segunda-feira, dia 16. ás 20 horas.

ATA DA 392 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As dez horas e quinze minutos do dia treze de agosto de mil
novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Irani Barbosa, João Leite e Geraldo
Rezende, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado João Leite que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e
aprovada, é subscrita pelos membrospresentes. A Presidência
informa que a reunião se destina á apreciação da matéria da
pauta e esclarece que foi cancelado o convite feito aos Srs.
José Márcio Correa, Sérgio Correa Santos e Ludovico Moreira,
em virtude de o autor do requerimento, Deputado Gilmar
Machado, encontrar-se ausente. A seguir, lê oficios do
SETRANJSP, publicados nas edições do "Diário do Legislativo"
de 5/7/96, 20,'7/96 e 7/8/96: da Fundação Casa Brasil em
Cuba, publicado na edição do "Diário do Legislat i vo" de
13/7/96: dos profissionais em educação de Teôfilo Otôni.
publicado na edição do 'Diário do Legslativo" ce 20/7/96:
da Sra. Idair do Espirito Santo Campos Leal, Inspetora
Escolar, publicado na edição do 'Diário do Legislativo" de
20/7/96: da Prefeitura Municipal de Ubatuba, publicado na
edição do "Diário do Legislativo" de 27/7/96, e do
MEC/FAE/DADP. publicado na edição do "Diário do Legislativo'
de 3/8/96. O Presidente distribui o Requerimento flQ 1.514/96
ao Deputado Geraldo Rezende, ao qual redistribui o Projeto
de Lei ng 708/96. A pós, redistribui ao Deputado João Leite o
Projeto de Lei nQ 809/96. A seguir, a Pres

i
dência comunica

aos parlamentares que, tendo em vista acordo de Lideranças,
as reuniões de comissões realizadas ás terças-feiras de
manhã serão agendadas para o horário da tarde. Fica
decidido, então, que as reuniões ordinárias desta Comissão
serão às terças-feiras, às 14h30min. Encerrada a l Parte
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dos trabalhos, passa-se à 2a Fase da Ordem doDia, com a
discussão e a votação de proposições sujeitas á apreciação
do Plenário ca Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados o parecer que conclui pela aprovação, no 2g
turno, do Projeto de Lei ng 708/96 (relator: Deputado
Geraldo Rezende) e o parecer que conclui pela aprovação, no
lg turno, do Projeto de Lei ng 809/96 com as Emendas flQS 1 e
2 (relator: Deputado João Leite). O Presidente passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votação, são aprovados, no 2g turno, os Projetos de Lei
flQS 790/96 (relator: Deputado João Leite) e 798/96 (relator:
Deputado Gilmar Machado) e, no lg turno, os Projetos de Lei
flQS 177/95 e 766/96 (relator: Deputado João Leite) e 289/95
(relator: Deputado Gilmar Machado). A seguir, o Deputado
Geraiclo Rezende emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Requerimento ng 1.514/96. Colocado em votação,
é o requerimento aprovado. O Presidente submete a votação.
cada um por sua vez, nos termos da Deliberação da Mesa ng
487. os Requerimentos ngs 1.517, 1.526. 1.531 a 1.542. 1.518
a 1.520. 1.528/96 e 1.529/96. que são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, lo de setembro de 1996.
Gilmar Machado, Presidente Jorge Eduardo de Oliveira -

Ailton Vilela.
ATA DA 464 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As dez horas e quinze minutos do dia vinte e um oe agosto de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Ivo José, Antônio Roberto e Ronaldo
Vasconcellos, membros da referida Comissão. Acha-se presente
também o Deputado João Leite. Havendo número regimental, o
Presidente. Deputado Ivo José, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Ronaldo Vasconcelios que proceda ã
leitura da ata aa reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A reunião destina-se a
apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir a Sra. Diane
Rocha Dutra, Presidente da Associação dos Amigos da Serra ao
Curral, juntamente com os seguintes convidados: Sr. Paulo
André Mendes, Diretor da Associação dos Amigos da Serra do
Curral; Sra. Idárci Esteves Lasmar, Assessora da Diretoria
de Proteção da Biodiversidade da AMDA; Sr. Sávio Souza Cruz.
Presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal
de Belo Horizonte, Sr. Juarez de Oliveira RabelIo, Sra.
Marilene Dacache Balieiro e Srs. José Mauricio Ramos e Lélio
Fabiano. respectivamente Diretor, Gerente de Comunicação
Social, Gerente de Meio Ambiente e Consultor da Minerações
Brasileiras Reunidas - MBR. Passa-se à 2a Parte da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposição da Comissão.
O Deputado Ronaldo Vasconcellos apresenta requerimento em
que solicita que esta Comissão faça uma visita às
instalações da MBR, juntamente com os membros da Câmara
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Municipal de Belo Horizonte e representantes de órgãos
técnicos, para conhecer "in loco os projetos ambientais
daquela empresa. Colocado em votação, éo requerimento
aprovado. A seguir, a Presidência passa à discussão e à
votação de proposição sujeita á apreciação do Plenário da
Assembléia. Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto,
relator do projeto de Lei ng 753/96, procede à leitura do
seu parecer, mediante o qual opina pela aprovação do projeto
com a Emenda ng 1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Prosseguindo, o Presidente passa a palavra ao autor do
requerimento que motivou os convites, Deputado Ronaldo
Vasconceilos, para que faça suas considerações iniciais. Ato
continuo, o Presidente passa a palavra à Sra. Diane Rocha
Dutra, que defende a implantação de uma oolitica de
preservação ca serra do Curral q ue aborde prevent

i
vamente as

questões relativas a esse assunto. regulardo, também, a ação
oas mineradoras da região. A Presidénca oassa a palavra aos
outros convidados, e. na o

p
ortunidade. o Vereador Sâvio

Souza Cruz propõe a criação de um fórum permanente de
discussão e acompanhamento das ações oe preservação da serra
do Curral, no âmbito das Comissões de Meio Ambiente da
Câmara Municipal de Belo Horizonte e desta Casa. Segue-se
amplo debate entre os convidados e parlamentares, conforme
consta nas notas taquigrâficas. O Deputado João Leite sugere
a criação de um terminal turistico na região da serra do
Curral. O Presidente tece considerações finais sobre a
importância deste debate e aprova a proposta do Vereador
Sávio Souza Cruz. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convidados e demais participantes, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 11 de setembro de 1996.
Ivo José, Presae'e - Ronaldo Vascorceflos - António

RoDerto: - lsonrópia - Duva Angelo. -
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI P4g
13.043
As Quinze horas e quinze minutos co dia vinte e Oito de
agosto ce mil novecentos e noventa eseis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna
(substituindo o Deputado Toninho Zeitune, por indicação da

o Liderança do PMDB), Romeu Queiroz (substituindo a Deputada
Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB) e Marcos
Helênio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Marcos Helênio, declara aberta a reunião e convida o
Deputado Romeu Queiroz para proceder à leitura da ata da
reunião anterior. Que. lida e aprovada, é subscrita pelos
membros da Comissão. A Presidência esclarece que a reunião
tem por finalidade apreciar o parecer do relator. Deputado
Arnaldo Penna, que foi d i stribuico em avulso na eunião do
dia anterior. O D res i cente abre a fase de discussão e. não
havendo manifestação aos De

p
utados presentes, a encerra. Em
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seguida, é colocado em votação o parecer que conclui pela
manutenção do veto ao inciso VII do art. lg. ao i 2g do art.
4g e aos lg. 2Q e 3Q do art. 7Q e pela rejeição do veto
ao art. 3g. incisos 1 e II e parágrafo único; ao art. 4Q e
seu lg; ao parágrafo único do art. 6Q; ao art. 8g e seu
parágrafo único e ao art. 10. O parecer é aprovado com dois
votos favoráveis e o voto contrário do Deputado Marcos
Helênio. A Presidência suspende a reunião por 10 minutos
para que se proceda à lavratura da ata de encerramento das
atividades cia Comissão. Reabertos os trabalhos com o mesmo
quorum. o Presidente solicita ao Deputado Romeu Queiroz

que proceda à leitura da ata desta reunião, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos Deputados presentes. Nada mais
havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
membros da Comissão e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 28 de agosto de 1996.
Marcos Helênio, Presidente - Geraldo Santanna - Romeu

Queiroz.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 16 DE SETEMBRO DE 1996
Pres i dênc i a do Deputado Raul L»rna Netc

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de Cuorum.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputaaos:
Paulo Pettersen - Bilac Pin to - Cléube" Carneiro - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - josé Maria Sarros - Maria
Olivia - Raul Lima Neto.

Falta de "QLorurr
O Sr. Presidente (Deputado Raul Lima Neto) - As 20h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de quorum', e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã, dia 17. ás 20 noras, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa da
mesma data. às 14 horas, Com a seguinte ordem do dia: ( A
orcem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 28 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dez de setembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da
Assembléia os Deputados Maria José Haueisen, Wanderley
Avila, Ibrahim Jacob, Ermano Batista e Antônio Júlio,
membros da Mesa da Assembléia: Miguel Martini, Glycon Terra
Pinto. Romeu Queiroz e Geraldo Rezende, membros da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria José Haueisen.
declara abertos os trabalhos, após o Que é a ata da reunião
anterior lida e aprovada. 1$50 posto. a Presidente informa
que, nos termos do art. 3g. ILI. da Lei ng 11.815. de
24/1795, e do 4g do art. 2g ca Resolução nQ 5.143. de
22/6/94. a reunião tem por finalidade apreciar processos ce
prestação de contas da aplicação de recursos oriundos de
subvenções sociais. A seguir, faz uso da palavra o Deputado
Glycon Terra Pinto, relator pela Comissão de Ficalização
Financeira e Orçamentária. Que emite pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes enticades: Associação
Comunitária para o Desenvolvimento de Carmõpolis ce Minas.
Prefeitura Municipal de Gouveia, Prefeitura Municipal de
Gouveia, Prefeitura Municipal de Joaima, Caixa Escolar Dr.
Raul Sá. Caixa Escolar Olimpia de Brito. Associação de
Deficientes de Monte Carmelo, Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Lagoa Santa. Associação ce Proteção á
Maternidade. Infância e Velhice. Conselho do Idoso da Região
Deste de Belo Horizonte. Creche Comunitária Direito da
Criança. Creche Comunitária Pingo de Gente. Centro de
Recuperação e Reabilitação Vida Plena, Flamengo Futebol
Clube, Conselho Central de Barbacena da SSVP. Instituto
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Histórico e Geográfico de São João Dei Rei, Associação de
Desenvolvimento eAssistência Social. Educacional e
Desportivo de Pará de Minas. Associação de Desenvolvimento e
Assistência Social. Educacional e Desportivo de Pará de
Minas. Caixa Escolar da Escola Estadual Viriato Melgaço,
Caixa Escolar Dona Cândida, Caixa Escolar Nossa Senhora
Auxiliadora, Caixa Escolar Prefeito José Porfirio de
Oliveira, Pequi Esporte Clube, Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de São Geraldo, Associação Feminina Tebana,
Asilo Nossa Senhora da Piedade, Associação Comunitária
Unidos de Agreste, Prefeitura Municipal de São Francisco.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campestre,
Educandário Dom Alexandre, Centro Assistencial
Descobertense, Casa da Fraternidade Irmãos de Francisco.
Fundação de Aprendizagem e Desenvolvimento Social do Menor.
Caixa Escolar Professor Gastão Vaile, Centro ce Recuperação
e Reabilitação Vida Plena, Grupo Fraterno Irmão Eustáquio,
Fundação Hospital Santa Terezinha, Movimento Comunitário dos
Moradores do Bairro Petrovale. Caixa Escolar Coronel Tinõ.
Associação de Desenvolvimento Comunitário e dos Sem-Teto.
Instituto da Visitação Santa Maria. Associação dos Moradores
de Olhos D'Agua, APAE de Três Pontas, Grupo Espirita Paulo
de Tarso, Associação dos Moradores de Silva Campos,
Associação de Proteção e Assistência á Mulher, Caixa Escolar
Cônego José Inácio de Melo, Associação de Moradores do
Bairro Bela Vista. Associação de Desenvolvimento Comunitário
de São Pedro dos Ferros, Associação de Desenvolvimento
Comunitário de São Pedro dos Ferros, Associação Comunitária
das Mulheres de Juvenilia, Movimento Comunitário da Seara.
Associação de Proteção à Maternidade e á Infância Jaime
Zatar, Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Julia
Kubitschek. Associação dos Moradores da Comunidade de
Boqueirão Alto, Arco Iris - Associação de Reintegração á
Criança órfã, Idosos e Reintegração Infanto-Social,
Federação Municipal da Associação de Moradores e Movimentos
Populares de lapu. Conselho de Desenvolvimento Comunitário
do Brejo. Associação de A poio ao Desenvolvimento Comunitário
do Bairro Marciano Brandão. Conselho de Desenvolvimento de
Tijuco. Conselho do Idoso aa Região Oeste de Belo Horizonte,
Grupo Folclórico Aruanda, Hospital São Vicente de Paulo -
Poté, Casa de Caridade de Carangola. Associação Comunidade
Escolar Comunviver, Serviço de Obras Sociais, Associação
Comunitária do Bairro Bela Vista. Prefeitura Municipal de
Presidente kubitschek. Social Olimpico Siderúrgica.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados. Em seguida, são os processos apreciados pela
Mesa, sendo relatores da matéria os Deputados Wanderley
Ávila, lQ-Vice-Presidente, e Ermano Batista. 4Q-Secretário,
que emitem pareceres pela aprovação dos processos, os quais,
submetidos a discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez. Em seguida, o Deputado Ermano Batista informa que a
Associação Cada Dia fez a devolução ca verba recebida, com
as devidas correções. Cumprida a finalidade ca reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
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os membros das Comissões para a próxima reunião ordinária.
determina q ue se lavre a ata e encerra os trabalhos.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 17 e setembro de
1996.
Sebastião Navarro Vieira, Presidente - Wanderey Avila -
Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Miguel Martini - GyCon Terra Pinto - Geralco Rezende -
Marcos Helénio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 19 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 187 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE SETEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús,
Wanderley Ávila e Ibrahim Jacob

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Atas - Correspondência: Mensagem ng 141/96
encaminha Veto Total à Proposição de Lei ng 13.118). do
Governador do Estado - Oficios, telegramas e cartões -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ns 960 a
963/96 - Requerimentos flQS 1.639 a 1.642/96 - Requerimentos
do Deputado Geraldo Santanna (2) e da Comissão de Defesa do
Consumidor - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Sebastião Costa. Dizon Meio e Bilac Pinto (2) - Oradores
Inscritos: Discursos aos Deputados Raul Lima Neto, Durval
Angelo, Marcos Helênic e Gilmar Machado - Registro de
presença - 2a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Esaecial para
Conhecer a Real Situação Financeira uo IPSEMG. Incluindo os
Não-Repasses pelo Tesouro, assim como a Situação da
Prestação de Serviços na Capital e no Interior - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei flQ
880/96: aprovação; verificação de votação ; anulação da
aprovação; chamada para recomposição de quorum;
inexistência de número regimental para continuação dos
trabalhos - Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para
verificação de "quorum'; inexistência de número regimental
para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

COMPARECIMENTO
- Comoarecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Av-,Ia - Seoastião Navarro
Vieira - Paulo Pettersen - Rémolo Aloise - Maria José
Haueisen - Ibrahim ..Jacob - Errnano Batista- Aliton Vilela -
Ajaimar Silva Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Biiac Pinto - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Meio - Djaima Diniz - Durvai Ângelo - Elmo
Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto
- Hely Tarquinio - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Braga - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Marcelo
Gonçalves - Marcos Helénio - Marco Régis - Maria Olivia -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Oueiroz - Ronaldo Vasconcel los -
Wisor. Trópia.

ABERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Às 14h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
das atas das três reuniões anteriores.

lê PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Atas

- A Deputada Maria José Haueisen, 2- Secretária, procede à
leitura das atas das três reuniões anteriores, que são
aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmolo Alose, lg-Secretáio, lê a segjinte

cor responcênca:
MENSAGEM No 141/96

Belo Horizonte, 16 ce setembro de 1996.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90. inciso
VIII, combinado com o artigo 70, inciso II, da Constituição
do Estado, o pus veto total à Proposição de Lei ng 13.118,
que autoriza o Poder Executivo a celebrar com o Sindicato
Rural de Paiva contrato de concessão de direito real de uso
do imóvel que especifica.
Para apreciação dessa eg régia Assembléia Legislativa,

encarrnnho-lhe, em anexo, as razões do veto.
Ao ensejo, renovo a vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.

Razões do Veto
Vem a mim, para sanção, a Proposição de Lei de nQ 13.118,
que 'autoriza o Poder Executivo a celebrar com o Sindicato
Rural de Paiva contrato de concessão de direito real de uso
de imóvel que especifica.
E de meu dever, porém, por razão de ordem constitucional,

opor-lhe veto total.
Na verdade, a Constituição do Estado admite a concessão de

direito real, mas na forma da lei, segundo restrição imposta
no 4 2Q do artigo 18.
Acontece que a Lei Federal de ng 8.666, de 21 de junho de
1993, que instituiu normas para licitação e contratos ca
Adm'nistração Pública, esta pelece, no artigo 17. f 2g. que
'a Administração poderá conceder direito real de uso de bens
imóveis, cispensada licitação, quando o uso se destinar a
outro órgão ou entidade da Administração Pública, o que não
é o caso do objeto da proposição de lei em questão.
Por esse motivo, deixo de sancionar a Proposição de Lei de
nQ 13.118. que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa para
reexame.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 16 de setembro

de 1996.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.'
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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OFÍCIOS
Do Sr. Carlos Meiles, Deputado Federal, informando, a
propósito ce requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto,
ser também contrário á extinção da Policia Rodoviária
Federal.
Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federal, agradecendo convite

para a reunião em homenagem aos 3 mil anos de Jerusalém.
Do Sr. Romel Anizio Jorge, Deputado Federal, agradecendo
convite para a reunião em homenagem ao 75o aniversário de
fundação da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira.
Dos Srs. Alysson Paulinelli e José Carlos de Carvalho,
Secretários de Agricultura e de Meio Ambiente,
respectivamente, prestando informações sobre o Plano Diretor
de Recursos Hídricos cas Bacias de Afluentes do Rio São
Francisco. em elaboração pelos Governos Federal e Estadual,
e solicitando que este Poder indique técnicos para comporem
a equipe de análise de relatórios e outros produtos gerados
pelo Consórcio ECOPLAN/MAGNA/CAB.
Do Sr. Sebastião da Silva, Prefeito Municipal de Araponga.
informando sua posse no cargo no dia 3/9/96.
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG.
prestando informações diversas objeto ce requerimento do
Deputado Marcos Helênio.
Do Sr. Saulo Levindo Coelho. Presidente da TELEMIG (3).
informando, em atenção a requerimentos do Deputado Paulo
Schettino (instalação de telefone público nos Bairros
Goiânia e Inconfidentes), que a empresa não pode atender o
pedido no momento; e, em atenção a requerimento do Deputado
Dimas Rodrigues (instalação de um posto telefônico na
localidade de Vila Sudário), informando que a realização
dessa obra está prevista para o próximo ano.
Do Sr. José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, encaminhando informações sobre os
valores transferidos aos municiolos mineiros em agosto ce
1996. comparados com os valores de agosto de 1996, como
resultado da Lei ng 12.040. de 1995- (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)
Do Sr. JoséHenrique Santos Portugal. Secretário-Geral do

Governador cio Estado, em atenção a requerimento do Deputado
Âilton Vilela, encaminhando informações prestadas pela
Secretaria de Administração sobre o assunto. (- Anexe-se ao
Requerimento ng 1.170/96.)
Do Sr. Bruno Lombardi. Procurador-Chefe da Defensoria
Pública, em atenção a requerimento das Comissões de Saúde e
Ação Social e de Defesa do Consumidor, informando que está
sendo providenciada a designação de Defensor Público para
Betim. (- Anexe-se ao Requerimento ng 1.511/96.)
Do Sr. Ivair Augusto Alves dos Santos. Coordenador-Geral do
Departamento dos Direitos Humanos do Ministério da Justiça,
solicitando o envio de documentos que menciona, referentes á
discriminação racial e á cultura negra.
Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas, Superintendente

Central de Administração de T r ansportes, Imóveis e Serviços
da Secretaria de Aoministração, comunicando, em atenção a



requerimento da Comissão de Constituição e Justiça (pesquisa
sobre nome de escola), que a Secretaria da Educação já foi
consultada e que, tão logo haja resposta, a Casa será
notificada. (- Anexe-se ao Projeto de Lei flQ 875/96.)
Do Sr. Clésio Andrade, Presidente da Confederação Nacional
do Transporte, encaminhando exemplar da publicação
"Transporte em Debate.
Do Sr. Francisco Américo Mattos de Paiva, Presidente da
Associação Comercial de Minas, agradecendo convite para a
exposição "Fraternidade e Política".
Do Sr. José Santana de Vasconcellos, Presidente da
Sociedade Mineira de Agricultura, comunicando a posse da
nova diretoria desse órgão. Da Sra. Cremilda Eugênia Lopes
Vilas Boas. Diretora de Suprimento Escolar da Secretaria da
Educação, prestando informações sobre os recursos para
aquisição de merenda escolar.
De Diretores de escolas estaduais cos Municípios ce
Capelinha. Congonhas, Guaxupé, Piui. Juruaia. São Pedro da
União, São Sebastião do Paraíso. Serro e Teófflo Otôni (13),
solicitando a aprovação do Projeto de Lei flQ 919/96. (-
Anexem-se ao Projeto tie Lei nQ 919/96.
Da Sra. Terezinha Mota de Faria. Representante dos
Inspetores da lla SRE de Diamantina, solicitando o empenho
desta Casa junto ao Senado para que seja rejeitado o art. 60
do Su pstitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n
101. de 1993. (- A Comissão de Educação.)
Da Sra. iraneide Teixeira de Souza Contin, funcionária

pública. solicitando o empenho cesta Casa para a obtenção de
melhoria do salário aos Auxiliares da Educação. (- A
Comissão ce Educação.
Do Sr. Pedro Ca r doso tia Costa. solicitando a realização de

campanhas educacionais para retijzir a sujeira tias cidades
oras 11 eiras.

TELEGRAMAS
Do Sr. Francelino Pereira, Senador, agradecendo convite

para a reunião especial em homenagem aos 20 anos da Fundação
Dom Cabral
Dos Srs. Eduardo Barbosa. Secretário do Trabalho, e
Eustãquio Wagner Guimarães Gomes, Superintendente Estadual
co Banco do Brasil, agradecendo convite para a reunião
especial em homenagem à Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira.
Dos Diretores de escolas estaduais tios Municipios de
Formiga e Três Marias, solicitando apoio à aprovação do
Projeto de Lei nQ 919/96. Anexe-se ao Projeto de Lei n
919/96.) -

CARTOES
Do Sr. Mãrcio Aristeu Monteiro de Barros, Presidente do

Tribunal de Justiça do Estado, agradecendo o envio por esta
Casa de exemplar da publicação "Ciclo de Debates - Gás
Canalizado".
Dos Srs. Hugo Rodrigues da Cunha e José Santana de

Vasconcellos, Deputados Federais, informando, em atenção a
requerimento do Deputado Glycon Terra Pinto, que apóiam a
preservação da Policia Rodoviária Federal.
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Do Gen. Div. Walter Pereira Gomes, Comandante da 4 RM, e
do Sr. Fábio Eugênio Ferreira Lima, Secretário Adjunto da
Habitação, agradecendo o convite para a reunião especial em
homenagem ao 75g aniversário da Companhia Siderúrgica Belgo-
Mineira
Do Gen. Div. Walter Pereira Gomes, Comandante da 4 RM,

agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem
ao 20Q aniversário da Fundação Dom Cabral.
Do Sr. J. D. Vital. ca Companhia Brasileira de Metalurgia e

Mineração - CBMM -, encaminhando um exemplar da publicação
Perfil da Economia Brasleira - 1996.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receoer proposições e a
conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno
Expediente.
- Nesta oportunidade. são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Pio 960/96

Declara de utilidade pública o Instituto Aletheia, com sede
no Municipio de Belo Horizonte.
.4 Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Instituto

Aletheia, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de Sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Romeu Queiroz
Justificação: Fundado em 30/3/94, o Instituto Aletheia tem
por objetivo a pesquisa cientifica, educacional e cultural.
abrangendo diversos campos das atividades humanas sob o
enfoque hol istico.
Desde sua fundação, a entidade vem prestando serviços à

comunidade local no que concerne às atividades assistenciais
e filantrõpicas, concorrendo para minorar o sofrimento das
pessoas marginalizadas pela sociedade.
Apresentando a instituição todos os documentos exigidos
pela Lei ng 12.240. de 5/7/96, que dispõe sobre OS
requisitos necessários a declaração de utilidade pública,
justo se faz o acolhimento deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões ae Justiça, para
exame preliminar, e de Educação, para deliberação, nos
termos ao art. 195, C/c O art. 104, ndiso 1, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI No 961/96
Declara de utilidade pública a Lo.4 a Maçônica Ideal e

Trabalho ng 130, com sede no Muriicip i o ce :tuiutaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Ideal e Trabalho ng 130. com sede no Município de
1 tu i ut aba.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de setembro de 1996.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Ideal e Trabalho ng 130,
fundada em 20/8/82, tem como principais objetivos o amparo
aos membros do seu quadro social e aos maçons em geral, a
prática da caridade e a propagação da fraternidade entre os
homens.
Recebendo o titulo declaratôrio de utilidade pública, a
Loja tem melhores condições de continja a desenvolver suas
atividades sociais, na medida em que pode contar com o apoio
de órgãos do Governo.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI No 962/96
Declara de utilidade pública a Associação Atlética São
Paulo, com sede no Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Atlética São Paulo, com sede no Município de Muriaé.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Elbe Brandão
Justificação: Fundada em 8/2/83. a Associação Atlética São
Paulo é uma entidade sem fins lucrativos que tem por
finalidade promover atividades esportivas, sociais,
recreativas, culturais e civicas, bem como incentivar o
desenvolvimento da educação física.
Pelo exposto, contamos com a aprovação deste projeto de

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

PROJETO DE LEI Ng 963/96
Declara de pública o HosbitaT São Vcen:e ce

Paulo, com seae no Município de Águas Formosas. -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública o Hospital
São Vicente de Paulo, com sede no Municicio Ce Águas
Formosas.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 11 de setembro ce 1996.
Kemil Kumaira
Justificação: O Hospital São Vicente de Paulo, com cuja

dimensão humana e social Águas Formosas tem o privilégio de
conviver, tem por finalidade precipua atender uma das
necessidades básicas do ser r'umano, a saúde, dando qualidade
de vida e dignidade às pessoas carentes daduela região.

1
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Comprometida com um trabalho sério, é reconhecida como
modelo por toda a comunidade a obra assistencial mantida
pela Associação, que cumpre todos os requisitos para ser
declarada de utilidade pública, quais sejam: adquiriu
personalidade jurídica, está em atividade há mais de dois
anos, e sua diretoria é Composta de pessoas idôneas, que não
percebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício dos
cargos que ocupam.
A medida contida nesta proposição reveste-se, portanto, de

grande alcancesocial, uma vez que se coaduna com o direito
do indivíduo à saúde, garantido pela Constituição Federal.
A par dessas considerações e numa demonstração de
reconhecimento do relevante trabalho empreendido pela
entidade, esperamos a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto as Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos ao ar. 95. c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NQ 1.639/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Labor. Força e Virtude, localizada nesta Capital,
por seus 69 anos de existência.
NQ 1.640/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Filhos de Salomão. localizada no Município de
Curvelo, por seus 13 anos de existência.
NQ 1.641/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica G. M. Arlindo aos Santos, localizada no Município
ae Montes Claros, por seus nove anos de existência.
NQ 1.642/96, do De putado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais aa Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luz do vale, localizada no Município de João
Monievade, por seus 37 anos de existência. (- Distribuidos á
Comissão de Educação.)
- São também encaminhados á Mesa reouerirnentos do Deputado

Geralco Santanna (2) e da Comissão de Defesa do Consumidor.
- COMUNICAÇOES

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Sebastião Costa, Dilzon Meio e Bilac Pinto (2).

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima

Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, Deputado

Wanderiey Ávila; Sr. Secretário, Deputado Rêmolo Aloise;
Sra. Secretária, Deputada Maria José Haueisen; Srs.
Deputados, minhas senhoras, meus senhores: assistindo ao
telejornal, vimos, nesta semana, urna atitude tomada por
cidadãos de São Paulo: num abraço, cercaram a Assembléia
Legislativa daquele Estado em sinal de protesto pela falta
de leis mais severas contra o crime e em favor da segurança
dos cidadãos. Alegaram, quando entrevistados, que não há
segurança no Pais. não há segurança nas famílias e que.
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especialmente. São Paulo caracteriza-se por ser uma das
maiores Capitais ao crime, aa insegurança, a exemplo das de
outros Estados, como Rio de Janeiro e Minas Gerais, onde
esse direito fundamental e comezinho de aualquer cidadão é
desrespeitado pelas autoridades do Poder Legislativo. Por
essa razão, abraçaram a Assembléia Legislativa de São Paulo
como sinal de protesto, pedindo leis mais severas e mais
rigidas para se punirem os criminosos, os assaltantes, os
seqüestraciores, enfim, os bandidos daquele Estado.
Quando vi a reportagem, senti-me, na condição de cidadão,

fazendo parte daquele grupo e. na condição de Deputado
Estadual, procurei imaginar os sentimentos dos Deputados
daquela Assembléia Legislativa, e me enfileirei com eles.
Na verdade, minhas senhoras e meus senhores, o povo

imagina que os Deputados são onipotentes e têm poder para
mudar a situação do Pais de uma hora para outra, com
projetos que assegurem a estabilidade, dêem tranqüilidade e
segurança às famílias. Quero, desta tribuna, fazer chegar ao
conhecimento aos que me estão ouvindo ou aos que lerão, no
"Minas Gerais", este pronunciamento que nem sempre, ainda
que o político seja competente e imbuído de toda a
necessidade do novo, de toda a boa vontade, tem ele o poder
de mudar a situação, em diversas ocasiões. E uma delas é a
segurança em nosso Estado e em nosso Pais.
Clama o povo por justiça, clama o povo por leis mais

severas e mais duras e clama com razão, porque nós fazemos
parte de um povo dos mais sofridos, dos mais inseguros do
mundo, que é o povo brasileiro. Mas tudo isso se dá pela
cegueira que está no coração da Nação, talvez conseqüência
da idolatria, porque esta é comparada à avareza de não
perceber q ue a insegurança se dá pela injustiça que impomos
aos que nos deveriam dar segurança.
Vejam bem, minhas senhoras e meus senhores, cerca de.

apenas. 2% do orçamento ao Estado é destinado à segurança
interna, e menos de 0,7% do orçamento da União é destinado à
segurança interna do Pais. Ora, será cue não estamos
percebendo que, ao colocar um soldado da PM nas ruas de
nossas cidades, com um salário de R200.00 a R$300,00 por
mês, ao colocar um policial Civil revestido ce autoridade e
com o dever de assegurar tranqüilidade e segurança ás
famílias recebendo um miserável salário bruto em torno de
R$200,00, na realidade, estamos colocando em risco a
sociedade. O que me levou a fazer este pronunciamento foi a
visita de um carcereiro da Policia Civil, que, recentemente,
esteve em meu gabinete, bem como a reportagem que vi esta
semana. Guardo incógnito o nome do carcereiro para que não
seja perseguido na corporação; ele recebe cerca de R$126.00
por mês. E pai de três filhos. Cristão, sério, honesto e não
me pediu nada material. Geralmente, as pessoas que vêm ao
gabinete pedem alguma coisa. O povo sofre, e há. no Pais, a
cultura, totalmente Cistorcida, de que político tem dinheiro
pa r a dar. Mas a situação não é assim. No entanto, o
carcereiro veio clamar por misericórdia, qensando que eu
'er-a poder para mudar essa situação. Conheço bem o caráter
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dessa pessoa que me pediu que rogasse às autoridades para
que essa injustiça fosse sanada, não, propriamente, por sua
causa, mas pelos seus companheiros, que ele está vendo
enveredar pela corrupção, mancomunados com o crime.
pressionados pela injustiça, pela cegueira e pela debilidade
dos que se dedicam ao orçamento da segurança, pagam aos
soldados e aos policiais salários tão vis. Assim, restam-
lhes dois caminhos a tomar: ou serem cristãos conscientes.
tementes a Deus, pois sabem que darão conta a Deus de seu
ministério, e, milagrosamente, sobreviver pelo poder
miraculoso e incompreensível de Deus, que é capaz de fazer
sobreviver um pai de família que paga aluguel e passagem nos
ônibus coletivos, embora ganhe, apenas, R$126,00 por mês;
ou. então, enveredarem pelos caminhos do crime e
justificarem suas atitudes em mente cauterizada. Em nosso
Pais, esses dois caminhos se têm apresentado aos policiais.
Como podemos exigir segurança, se não revestimos de
autoridade e poder para dar segurança os que são
encarregados dela? Pelo contrário, nós os precipitamos na
corrupção, com salários vis e miseráveis, como o desse
carcereiro, oue ganha cerca de R$126,00 por mês e tem de
pagar um aluguel de R$80.00 por mês, incluidas água e luz.
Como pode esse policial civil sobreviver?
Meus amigos, Srs. Deputados: no ano que vem, teremos um

novo orçamento do Estado, e quero crer que nenhum Deputado
será contrário a uma emenda dispondo que, pelo menos, 10% se
destine à segurança interna. Não é muito. Qualquer pais do
Primeiro Mundo destina muito mais do que isso. Se
destinássemos 10% para a segurança interna, e não, 2%.
poderíamos ter um soldado da PM com o salário inicial de
R$1.200.00 por mês. Corno conseqüência, haveria uma seleção
maior e um trabalho com maior empenho. Naturalmente, se
combateria a corrupção interna e poder-se-ia duplicar o
contingente policial que temos. Mas, no quadro atual, temos
de, envergonflacos, na verdade, pedir misericórdia a Deus,
porque, somente num ato de misericórdia, podemos ter
segurança: o aue atribuimos à Policia Militar e á Policia
Civil e os salários pagos pelo Estado aos profissionais da
segurança representam um incentivo á corrupção, ao desespero
e á compreensão do descaso.
Cremos que as noticias, os acontecimentos que, de certa

forma, corroboram nosso maior entendimento hão de contribuir
para melhor conscientização dos nossos Deputados, dos nossos
nobres pares, a fim de que, no próximo ano, possamos, na
condição de representantes da sociedade, votar uma verba
maior para a segurança, porque, tanto quanto a educação, a
saúde e a moradia, a segurança ê importante para a
civilização de qualquer povo. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o De putado Durval

Angelo.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Debutados.

comparecemos, foje, a esta tribuna, para denunciar doi5
fatos bastante graves. O primeiro diz respeito a algumas
inovações q ue a Secretaria de Estado da Educação, através de



seu auase titular, o ex-Deputado João Batista dos Mares
Guia, vice-Prefeito de Contagem, pretende introduzir,
definindo orientações relativas ao processo eleitoral, as
quais ferem frontalmente a legislação. Á primeira medida
tomada pelo Sr. Secretário Adjunto diz respeito á proibição
publicada por aquela Secretaria, através de uma resolução,
no sentido de os servidores da Secretaria da Educação,
ocupantes de cargos de função pública, não poderem se
candidatar a cargos públicos nessas eleições sem serem
exonerados de seus cargos e com direito à remuneração.
Sabemos claramente que a intenção do Sr. Secretário Adjunto,
ao arre p io da lei, é prejudicar candidaturas de professores
e professoras do PT, pelo interior do Estado.

Nessa mesma resolução, o Sr. Secretário Adjunto proibiu
que os diretores de escolas que se candidatassem, mesmo
sendo funcionários efetivos, continuassem percebendo o
salário relativo a seus cargos, apesar de existir uma
deliberação do Supremo a respeito cessa questão.
Estamos tomando conhecimento de outros fatos ocorridos no

interior do Estado, como as medidas arbitrárias e
repressoras de diretores de escolas, que estão se reportando
a orientações dadas pelo Secretário Adjunto aos
superintendentes regionais. Gostariamos de citar um caso
acontecido na Escola Estadual José Brandão, de Caeté. onde o
Diretor da Escola, Roberto Lopes, proibiu, literalmente, que
os professores fossem trabalhar usando estrelas ou adesivos
do candidato Raul Messias, do PT. Isto é uma repressão
ideológica. E um atentado ao direito que qualquer cidadão
tem de manifestar sua opinião. E um atentado a um pluralismo
de idéias que deve persistir em qualquer ambiente público.
Além disso, a vestimenta do servidor é algo que diz respeito
somente a ele.

Se ele quer usar um broche de preservação das baleias ou
um broche de combate ao fumo ou qualquer outra coisa que
diga respeito à sua convicção, não pode ser im pedido. Se
quer ca r regar o crucifixo, se o considera como um Simbolo da
sua fé, não pode ser impedido. Queremos repudiar isso. O Sr.
Roberto Lopes, diretor da escola, apoiado em orientação da
Superintendência Regional de Ensino, adotou a atitude
repressora de comunicar ao Juiz Eleitoral da cidade. Dr.
Cláudio Corrêa, que os professores em questão estavam
fazendo campanha eleitora' dentro ce sala de aula, em espaço
DúbHco. Houve, inclusive, o absurdo de o Juiz Eleitoral ter
convocado ao "fórum" de Caetê uma professora, para prestar
esclarecimentos, e tê-la ameaçado. Esse autoritarismo
r epressor está presente em nossa história e muito presente
nesse Governo tucano de Minas Gerais. Queremos repudiar esse
fato e dizer que isso é um atentado ao direito de livre
manifestação. E um atentado á opinião, à ideologia de
qualquer cidadão, que não pode ser impedido, em sua
vestimenta, de usar qualquer distintivo que não atente
contra os valores democráticos, que não atente contra o
direito de outros externarem livremente suas idéias.
Repudiamos tanto a atituoe da Secretaria, oor passar tais
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orientações, como também do diretor da escola e do Juiz
Eleitoral de Caeté. Vamos encaminhar consulta ao TRE, ainda
esta semana, repudiando tal Questão e lamentando que o Juiz
tenha tomado tal atitude arbitrária na cidade de Caeté.
Outra denúncia diz respeito ao fechamento da Caixa

Econômica Federal do Barreiro de Cima. Aquela é a única
agência de Banco existente na região, cuja população soma
mais de 100 mil habitantes. Como sempre, a justificativa é a
redução de gastos, a racionalização de serviços. E a ótica
da politica neoliberal adotada neste Estado. Repudiamos tal
medida e, se for efetivada pela CEF, vamos ter a mesma luta
que tivemos com a agência do Banco do Brasil de Mutum, que
permaneceu aberta. Estaremos aqui nos unindo à Paróquia
Cristo Redentor, às associações comunitárias e a todo
movimento popular cia região, que está se mobilizando para,
na próxima semana, fazer uma grande manifestação e dar um
abraço na agência da Caixa Econômica Federal, porque, hoje.
não podemos permitir que, mais uma vez, em nome do lucro, do
racionalismo, da discussão de modernidade do neoliberalismo,
se sacrifique a população mais pobre e as áreas carentes.
Somos contra o fechamento cia Caixa Econômica Federal
repudiamos ta questão e vamos encaminnar oficio nesse
sentido ã própria Caixa Econômica Federal, lamentando tal
iniciativa e exigindo a manutenção da agência, para bem
servir á população.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos

Helênio.
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs.

Deputados, senhores da imprensa, público presente nas
galerias, teremos, hoje, uma votação ae suma importância
para os ciestinos da exploração cie rodovias por parte de
empresas pr i vaaas.
E bom dizer que não haverá a privatização das rodovias,

mas haverá uma concessão para que essas estradas sejam
exploradas por empresas particulares.
Entretanto, algo nos preocupa nesse projeto. Primeiro, a

emenda ali colocada, que não tinha nada a ver com ele, mas
com o terminal rodoviário, com a ADTER. que já está com seu
contrato vencido. mas, mesmo no inicio, já havia ali
irregularidades. Esse contrato já foi denunciado, e seu
prazo de vencimento, esgotado. Esse assunto já foi objeto de
CPI, nesta Casa, em 1991, quando foi apurada a forma pouco
transparente daquela licitação. Ganhou a ADTER.
Agora, vencido o contrato, por mais de um ano, permanece

aquela administração. Pedimos ao Tribunal de Contas para
apurar, e aquele órgão só recebeu o relatório da CPI no
final de 1995. O que nos surpreende é que, depois cie tudo
isso, depois de apuradas todas as irregularidades, vem a
emenda, e não posso dizer qual o seu autor, mas há granoes
interesses para continuação desse contrato imoral, ilegal e
pouco transparente. Denunciamos essa emenda, e o Governador
vetou-a. Mas o que nos surpreende é que a emenda que o
Governador vetou foi derrubada nas comissões, ou seja,
estaria mantida ali a emenda, para que continuasse o
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contrato com a ADTER. Outra surpresa para nós é que quando
passam as informações para a imprensa, o fazem dizendo que é
para o Terminal Turístico JK, como está aqui no Estado de
Minas, o que é uma grande mentira. O Terminal Turístico JK
ninguém quer. Aquilo ali já nasceu morto. Agora, o outro é
uma mina de ouro, explorada por particulares.
Aqui está um parecer do Tribunal de Contas, uma carta

daquele órgão ao Governador, dizendo que é imoral e que iria
provocar efeitos danosos aos interesses públicos do Estado
essa prorrogação de contrato.
Agora, vem um parecer favorável e contra o veto. E, ai é

que não entendo. Fica a nossa dúvida. O Governador quis
parecer estar a favor da moralidade e vetou e disse assim:
vocês derrubam o meu veto lá... Seria isso? Quero colocar
essa discussão. Como é isso? O Líder do Governo derruba o
veto do Governador aqui na Casa, e o Governador fica bem? De
quem é a responsabilidade?

Então, essa emenda é imoral e não cabe aqui nesse projeto
e, por isso, tem que ser rejeitada. Vamos continuar
denunciando, sim, até porque o candidato a Pre f eito do
partido do Governador tem anunciado que teremos outro
terminal rodoviário no seu programa. Se vai naver outro
terminal rodoviário, para que tanta insistência em
prorrogar, por mais 10 anos, o contrato com a empresa que
ganhou de uma forma tão pouco transparente.
Estamos aqui para acompanhar e fiscalizar, não deixando

que essa emenda passe. Na verdade, não é Terminal JK, mas
sim Administração do Terminal Governador Israel Pinheiro -
TERGIPI
Há pouco tempo, inauguraram um busto desse ex-Governador,

e o Gove r nador Eduardo Azeredo foi ao evento acompanhado
pelo seu candidato. Isso foi feito com vistas a continuarem
a exploração do terminal rodoviário, o que foi realizado de
uma maneira irregular, e foi objeto de uma CPI aqui.
Também nos preocupa o tipo de comissão que vai acompanhar

o caso, porque aqui consta 'privatização das rodovias
mineiras, que está vinculada a uma entidade do setor
privado, a Agência de Desenvolvimento e Concessões - ADC -,
que seria dirigida pela Federação das Indústrias - FIEMG -,
com o acompanhamento do Conselho da Fundação Israel
Pinheiro.

Isso está muito pouco transparente. Pedimos daquela vez, e
o Governador nos atendeu, vetando o projeto. Agora, o veto
do Governador foi derrubado, para nossa surpresa. Pedimos.
então, que o veto do Governador seja mantido, pela
moralidade.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias,
imprensa, ocupamos esta tribuna nesta tarde para falar a
respeito de um assunto que preocupa todo o povo de Minas
Gerais e também do Brasil.
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Estamos extremamente preocupados, nestes últimos dias, com
a situação financeira dos Estados. A política econômica,
levada a efeito, hoje, pelo Governo Federal, tem feito com
Que os Estados e os municípios passem por momentos
extremamente preocupantes e difíceis. Temos acompanhado o
que ocorreu com o Estado de Alagoas e estamos extremamente
preocupados, na medida em que esse Estado mostra para onde
estão caminhando os demais Estados: para um processo de
corrupção, de transferência e desvios, vinculado a uma
política extremamente penosa também para os municípios. uma
política de juros extremamente elevados e de dividas, que
vão, ao longo dos anos, aumentando, e muito. Assim, os
Estados estão fazendo de tudo, inclusive demitindo, como foi
o caso do Estado do Piaui, que demitiu, que realizou o PDV,
que aumentou contriDuições. que diminuiu recursos para seus
servidores, e, no entanto, o seu processo de endividamento
se agrava. O Governador do Estado do Piauí está em Brasília,
tentando ver se consegue salvar o Estado.
Ao mesmo tempo, a onda por moratória interna aumenta, e,
com isso, teremos um refluxo de problemas para todos os
Estados e para todos os municípios. Estamos acompanhando, em
Minas Gerais, a situação caótica por que passam vários
municípios. No Triângulo Mineiro, que muita gente fala que é
uma região de grande produção, encontramos municípios com
dois, três meses de atraso no salário dos seus servidores.
Além disso, a cada dia, diminui o atendimento ás populações
realizado pelos postos de saúde, pelas escolas, creches e
assim por diante, serviços essenciais que, ao mesmo tempo,
são de competência da esfera municipal e da estadual.
Então, isso vem realmente nos preocupanco. Aqui, prõximo a
Belo Horizonte, no Município de Contagem, a situação é
realmente de calamidade: atrasos, falta de atendimento, o
que, evidentemente, dificulta para Outros municípios, como é
o caso de Belo Horizonte, para onde todo mundo vem,
agravando ainda mais a situação de dificuldade por que passa
a área da saúde. Assim, faz-se necessário. Sr. Presidente,
Srs. Deputados, uma discussão séria sobre a real situação
das finanças do nosso Estado.

Precisamos também apresentar propostas para a modificação
da política econômica em curso. Essa política vem
massacrando e penalizando caaa vez mais os municípios e os
Estados. Se não tomarmos providências urgentes, veremos que
o Estado de Minas Gerais também entrará nesse mesmo
processo. Minas já elaborou o PDV. O Governo esperava um
grande número de interessados, mas as pessoas já sabem que a
oolitica do Governo Federal também é de desemprego e que, se
sairem, gastarão esse dinheiro em quatro ou cinco meses,
ficando sem emprego e sem dinheiro, engrossando a onda dos
desempregados oue já são milhões no País. Ao mesmo tempo,
tentando diminuir os gastos, o Governo retira as ferias-
prémio e outras vantagens dos servidores. Entretanto,
continua a ter dificuldades. Lendo o "Minas Gerais" da
semana passada, vimos uma manchete dizendo que o Governo
iria pagar a metade do 13Q salário em dezembro e a outra
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metade não se sabe quando. Isso preocupa os servidores,
porque é muito difícil para quem está trabalhando ver que o
Governo já está anunciando isso. Também já vimos o Governo
do Estado dizer que não poderá mais fazer antecipação de
receitas, porque já está no seu limite, e o Governo Federal
não autoriza mais. Nosso limite já está esgotado e não
estamos conseguindo nem pagar o que já pedimos de
antecipação.
Outra Situação difícil: vamos ter que começar a pagar os

empréstimos que já foram feitos anteriormente, como o
PROSAN. o SOMA e o Qualidade Total. Os recursos que estão
chegando, teremos que começar a pagar. Teremos que abatê-los
no próximo orçamento. Ai, a situação do Estado se agravará
ainda mais. O percentual de dividas mensais do Estado será
aumentado. O que o Governo fará então? Irá penalizar, ainda
mais, os servidores? Eles já não têm reajuste de salário. No
ano de 1997, também não teremos reajuste de salários. E o
Governo Federal anuncia que, em 1997. para ficar tudo no 7,
concederá um reajuste para o salário rninimo em torno de
R$7,50, para o ano inteiro. Assim, estamos vendo que o que
aguarda o trabalhador é um ano extremamente difícil. Nós
fazemos este alerta e queremos promover um debate, uma vez
que é uma responsabilidade desta Casa. Temos que nos
antecipar aos problemas e tentar apresentar pro postas para
suas soluções.
Além disso. queremos falar também da situação ca

Previdência. Estaremos participando, hoje, de um deDate
sobre esse assunto, promovido pela Casa, que será
transmitico, posteriormente, pela TV Minas. Lamentamos,
porque o Presidente do IPSEMG foi convidado e não aceitou o
convite. A situação do órgão é muito grave, e é por isso que
tentamos sensibilizar e chamar a atenção dos companheiros
Deputados. Precisamos interferir nessa situação para que não
tenhamos que ver em Minas Gerais o que estamos assistindo no
Estado de Alagoas, onde a policia parou. Eles soltaram todos
os presos. Bombeiros, postos de saúde, escolas, e tudo está
parado. E o caos. Não podemos esperar que a situação chegue
a esse ponto para tomar posição depois. corno em Alagoas. Lá.
estão tentando fazer um grande acordo entre partidos .e
Governo, para tentar salvar a i magem do Estado, que ficou
extremamente comprometida. Não podemos esperar que isso
ocor r a para depois tomar providências.
E exatamente por isso que estou aqui fazendo um alerta e

propondo este debate. Espero que a Mesa e os Lideres dos
partidos possam estabelecer um cronograrna de debates e.
chamar o Secretário da área econômica do Estado para que,
juntos, possamos travar uma discussão sobre a real situação
financeira do Estado e buscar alternativas para começar a
minorar os problemas, porque, hoje, o Estado e os municípios
atravessam momentos de angústia. Se não mexermos na politica
econômica, em nível federal, vamos decretar a falência dos
municipios e dos Estados, com prometendo seriamente o pacto
federativo do nosso pais.
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Concluindo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, queremos aqui externar a nossa posição, a nossa
preocupação e a da nossa Bancada, com relação á situação por
que oassa o Pais na área econômica. E. mais que isso, a
preocupação com o grande movimento iniciado hoje no Pais, um
grande movimento de moratória que vai trazer mais problemas,
porque vamos ter de retirar recursos de algum lugar, e. mais
uma vez, infelizmente, quem vai ser penalizado é o
trabalhador. Ficamos, por isso, extremamente preocupados e
queremos alertar a esse respeito, porque essas pessoas não
podem, mais uma vez, pagar pela incompetência e, ao mesmo
tempo, pelos privilégios - como no caso de Alagoas. onde
aconteceram os grandes perdões aos usineiros e um processo
viciado de corrupção. Aqui, em Minas, não podemos continuar
convivendo com isso e observando os perdões e outros fatos
que penalizam o trabalhador. Já que os Bancos não estão
conseguindo pagar o empréstimo que fizeram ao PROER, o
Governo Federal vai, mais uma vez, sair em socorro deles,
como no caso do Bamerindus, do ex-Ministro Andrade Vieira, e
do Econômico. do Nacional e outros Bancos.
Não podemos mais, com o suor dos trabalhadores, com o seu

trabalho e com os seus impostos, continuar sustentando
pessoas incompetentes, irresponsáveis, muitos deles
corruptos do sistema financeiro e do dinheiro público. Temos
de dar um basta nisso. Se assim não fizermos, os
trabalhadores mais uma vez serão apenados, e vamos caminhar
para uma situação de insolvência, como ocorreu em Alagoas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Registro te Presença

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A
Presidência registra a presença em Plenário co Sr. Luiz
Guaritã Neto, Prefeito de Uberaba.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a Parte da reunião, com a ia Fase da
Ordem do Dia,coriipreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - Comissão Especial para Conhecer a Real
Situação Financeira do IPSEMG. Incluindo os Não-Repasses
pelo Tesouro, assim como a Situação da Prestação de Serviços
na Capital e no Interior. Pelo PSDB: efetivo - Deputado
Ajalmar Silva: suplente - Deputado Arnaldo Penna; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Geraldo Santanna: suplente - Deputado
Geraldo Rezende; pelo PTB: efetivo - Deputado Alberto Pinto
Coelho: suplente - Deputado Dimas Rodrigues: pelo PFL:
efetivo - Deputado Jorge Hannas: suplente - Deputado Paulo
Piau; pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar Machado: suplente -
Deputado Durval Ângelo. Designo. A Gerência-Geral de Apoio
ás Comissões.
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Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados
Bilac Pinto (2) - falecimento da Sra. Lourdes Monteiro de
Castro, em Belo Horizonte; e da Sra. Maria de Paiva Reis, em
Conceição das Pedras; Dilzon Meio - falecimento do Sr
Antônio Ferreira, em Belo Horizonte: Sebastião Costa -
falecimento do Sr. João José de Bar ros, em Porto Firme
(Ciente. Oficie-se.J.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto e
Lei ng 880/96. do Governador do Estado, que acrescenta
dispositivo ao art. 2Q da Lei ng 6.003, de 12/10/72. Em
discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, peço verificação

de votação.
O Sr. Presidente - E regimental o pedido. A Presidência vai
proceder à ver'ficação reuerida.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - Votaram a favor
21 Deputados: não houve voto contrário, A Presidência torna
sem efeito a votação do Parecer de Redação Final do Projeto
de Lei ng 880/96 e solicita ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para recomposição de quorum.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 21 Srs. Deputados.
Há 3 Deputados nas Comissões. Portanto, não há número
regimental para continuação dos trabalhos.

Sus pensão da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patriis) - A
Presidência Suspende a reunião por 15 minutos, para aguardar
Que se recomponha o quorum". Estão suspensos os trabalhos
por 15 minutos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A
Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada
para a verificação de "quorum". -
O Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a

chamada.
O Sr. Presidente - Resoneram à chamada 23 Deputados.
Portanto, não na quorum" pa r a continuação dos trabalhos.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião,
convocando os De putados para as extraordinárias de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 18, às 9 e às 20 horas,
nos termos ao edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa, também de amanhã, ás 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: - A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reunião.
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ATA DA 532 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA
Às quinze horas do dia três de setembro de mil novecentos e
noventa e seis, reúnem-se na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Santanna, Ailton Vilela (substituindo este ao
Deputado Simão Pedro Toledo, por indicação da Liderança do
PSDB). Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, q ue, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, a Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Nos termos do art. 122. IV. do Regimento
Interno, o Presidente acusa o recebimento, para apreciação
da Comissão, dos Projetos de Lei ngs 930, 931 e 932/96.
Passa-se á 2 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei ng 900/96
com as Emendas ngs 1 e 2 (relator: Deputado Anivaldo
Coelho). O Projeto de Lei ng 919/96 teve sua apreciação
adiada em virtude de pedido de prazo regimental formulado
pelo relator e deferido pela Presidência. Passa-se à fase de
discussão e votação de pareceres sobre proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela juridicidade e pela legalidade dOS
Projetos de Lei flQS 591/95 e 898 e 914/96 (relator:
redistribuidos ao Deputado Arnaldo Penna). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece o
comparecimento de todos, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Derina - Ailton
Jiiea - Anivaldo Coelho.
ATA DA 44a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
Às dez horas do dia quatro de setembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Ájalmar Silva, Arnaldo Penna, Jairo Ataide e Dimas
Rodriques (substituindo este ao Deputado Carlos Murta, por
indicação da Liderança do PPB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalnos e
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda á leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a finalidade da reunião é apreciar a matéria da pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: oficias
do Sr. Geraldo Carneiro de Castro (publicado na edição do
"Diário co Legislativo" de 22/8/96) e co Secretário-Geral do
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Governador (puticaao na edição de 29/8'96). Esgotada a
matéria destinada á lçl Parte da reunião, a Presidência passa
à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
cio Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado
parecer pela rejeição da Emenda ng 1 ao Projeto de Lei flQ
829/96, apresentada em Plenário, em ig turno (relator:
Deputado Jairo Ataicie). Em seguida, passa-se à 3 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em 2g
turno, os Projetos de Lei ngs 795/95 e 802/96 (relator:
Deputado Arnaldo Penna) e, em iQ turno, os Projetos de Lei
flQ5 861/96 (relator: Deputado Arnaldo Penna): 832/96
(relator: Deputado Durval Angelo): 833/96. 854/96 com a
Emenda flQ 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 859/96
(relatora: Deputada Elbe Brandão). Cum p rida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Ajalmar Silva. Presidente - Ailton Vilela - Sebastião

Costa- Arnaldo Penna.
ATA DA 36a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dez de setembro de
mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo Rezende,
Ajalmar Silva e Bilac Pinto (substituindo os dois últimos
aos Deputados Romeu Queiroz e Clêuber Carneiro, por
indicação das Lideranças do PSDB e do PFL, respectivamente),
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Presidente. Deputado Miguel Martiril, declara abertos os
trabalhos e esclarece Que a reunião se destina à apreciação
cia matéria da pauta. Em seguida, solicita ao Deputado
Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, Que, lida e aprovada, é subscrta pelos membros
presentes. A Presidência informa o recebimento dos Ofícios
ngs 17/96, da Superintendência do Desenvolvimento Nordeste.
e 1.720/96, do Ministério da Previdência e Assistência
Social: do Governador do Estado e das Escolas Estaduais Ari
Carlos Cambraia, do Municipio de Santo Antônio do Amparo;
Benedito Ferreira Calafiori, do Município de São Sebastião
do Paraíso; Carmelita Carvalho Garcia e João Alves Duca. do
Município de Santana do Jacaré, e de Diretores de escolas
estaduais de Minas Gerais, solicitando a especial atenção da
Comissão durante a apreciação do Projeto de Lei np 919/96,
do Deputado Sebastião Navarro Vieira. Devido à ausência dos
relatores. Deputados Glycon Terra Pinto, Clêuber Carneiro e
Alencar da Silveira Júnior, a Presidência redistribui os
Projetos de Lei flQS 630/95 e 838/96 ao Deputado Ajalmar
Silva e o Projeto cie Lei ng 809/96 ao Deutado Biac Pinto.
Passa-se á 2 Fase da Ordem do Dia. Com a pa'avra. o
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Deputado Geraldo Rezende emite pareceres mediante os quais
conclui pela aprovação, no 2Q turno, dos Projetos de Lei ns
224/95 na forma do Substitutivo flQ 1 e 693/96 na forma
proposta. Submetidos a discussão e votação, são os projetos
aprovados. O Presidente esclarece que continua em discussão
o parecer ao relator Deputado Marcos Helênio sobre o Projeto
de Lei nQ 695/96 no lQ turno, em virtude do pedido de vista
do Deputado Geraldo Rezende feito na reunião anterior. Posto
em votação, é o parecer aprovado. Logo apôs. o Deputado
Ajalmar Silva emite parecer sobre o Projeto de Lei ng 630/95
no lg turno, mediante o qual conclui por sua a provação com a
Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O
Deputado Geraldo Rezende, relator do Projeto de Lei n
697/96 no lg turno, emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do projeto com as Emendas ns 3. da Comissão
de Constituição e Justiça; 4, da Comissão de Administração
Pública, e 5 e 6, que apresenta, e pela rejeição das Emendas
flQS 1 e 2. Quanto ao Projeto de Lei nQ 809/96 no lQ turno, o
relator Deputado Bilac Pinto, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto com a Emenda ng 2. da
Comissão de Educação, e pela prejudicial idade da Emenda ng
1, da Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, O
Deputado Ajalmar Silva, relator do Projeto de Lei ng 838/96
no lg turno, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 1. da
Comissão de Constituição e Justiça. Colocados em discussão e
votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos Deputados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinãria, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Saia das Comissões. 17 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezenae - Gil Pereira
- Clêuber Carneiro.
ATA DA 40 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As quatorze noras e Quarenta e cinco minutos do dia dez de
setembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comi-ssões os De putados Gilmar Machado. Jorge
Eduardo ae Oliveira e Ailton Vilela (substituindo os dois
últimos aos Deputados Anderson Adauto e João Leite,
respectivamente, por indicação das Lideranças do PMDB e do
PSDB), membros da supracitada Comissão. Na ausência do
Presidente, o Deputado Gilmar Machado assume a direção dos
trabalhos e. havendo número regimental, declara aberta a
reunião; solicita ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir. o
Presidente lê oficio do Secretário-Geral uo Governacor do
Estado publicado na edição do "Diário do Legislativo" de
22/8/96; correspondência enviada pela funcionária pública
Maria Ilda de Carvalho, em que apresenta fatos graves que
ocorrem na área da educação pública do Estado de Minas
Gerais, e pelos integrantes do quadro permanente das Escolas
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Estaduais Assis Resende e Conjurados Resende. publicada na
edição do "Diã"io do Legislativo' de 30/8/96. Logo após. a
Presidência comunica aos parlamentares que foram
encaminhados à Comissão os Projetos de Lei ngs 591/95 e
808 /96. A seguir, distribui o Requerimento ng 1.574/96 ao
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Encerrada a l Parte dos
trabalhos, passa-se à 1	Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições da Comissão. A
Presidência procede à leitura de requerimento do Deputado
Paulo Piau, em que solicita seja realizado um fórum técnico
com a participação desta Comissão e das Comissões de
Agropecuária e Política Rural e de Ciência e Tecnologia.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Encerrada
essa parte, passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votação, são aprovados, no 2Q turno, os Projetos de Lei
nQs 177/95, 766 e 797/96, este na forma do vencido no lQ
turno (relator: Deputado João Leite); 289/95 e 692/96, este
com a Emenda nQ 1 (relator: Deputado Gilmar Macriado); e. no
1 Q turno, os Projetos de Lei flQ5 255/95 (relator: Deputado
Ariderson Adauto); 848. 864 e 890/96 (relator: Deputado João
Leite); 863/96 com a Emenda nQ 1 (relator: Deputado Gilmar
Machado). A seguir, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira
emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do
Requerimento nQ 1.574/96. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Presidente submete a votação, cada
um por sua vez, nos termos da Deliberação da Mesa flQ 487, os
Requerimentos ns 1.543 a 1.554. 1.557. 1.560 a 1.572, 1.576
a 1.578. 1.590 e 1.592 a 1.598/96. os quais são aprovados.
Logo apôs. a Presidência submete a discussão e votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 288/95,
732, 790 e 798/96. os quais são aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados, convoca os membros ca Comissão para a próxima
reunião ordinària, determina a lav r atura da ata e encerra os
trabalhos.
Saia das Comissões. 17 de setembro de 1996.
João Leite. D resi0erte - Jorge Eduardo de Civera - Alton

Vilela - AnivaldoCoelno.
ATA DA 49a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas do dia onze de setembro de mil novecentos e
noventa e seis, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Carlos Pimenta, Marco Régis e Jorge Hannas,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental,
o Deputado Carlos Pimenta, Presidente da Comissão, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Jorge Hannas que
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência lê oficio da Sra. Sandra Starling, Deputada
Federal e Líder do PT na Câmara dos Deoutados, no qual
informa que a criação da CPMF teve voto contrário da Bancada
do PT. P ros5 guino, a Presidência passa á ciscussão e á
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vot ação de proposições da Comissão. O Deputado Jorge Hannas
apresenta requerimento em que solicita seja o
Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria da
Saúde convidado para participar da reunião em que será
apreciado o Projeto de Lei ng 2.147/94, que contém o Código
Sanitário do Estado de Minas Gerais. Submetido a votação, é
o requerimento aprovado. A seguir, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votação, cada um por sua vez, são aprovados, no 2Q turno,
os Projetos de Lei nQS 421/95 com a Emenda ng 1; 831/96 na
forma do vencido no lQ turno; e 844/96 (relator: Deputado
Marco Régis); 463/95, 783 e 826/96 (relator: Deputado Jorge
Hannas); 827, 843 e 845/96 (relator: De putado Jorge Eduardo
de Oliveira). No lg turno, são submetidos a discussão e
votação, cada um por sua vez, os Projetos de Lei flQS 709,

860, 881, 885, 892 e 825/96, este com a Emenda flQ 1
(relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira); 806, 850,
851, 858, 886 e 855/96, este com a Emenda nQ 1 (relator:
Deputado Jorge Hannas); 847, 871. 887. 852 e 884/96, os dois
últimos com emendas que receberam o ng 1 (relator: Deputado
Marco Régis). O Deputado Jorge Hannas solicita seja o
Projeto de Lei ng 877/96 convertido em diligência ao Juiz dO
II Tribunal do Júri, pedido que é deferido pela Presidência.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 18 de setembro de 1996.
Marco Régis, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Luiz

Antônio Zanto.
ATA DA 30 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
As quatorze noras e quarenta minutos ao dia vinte e oito de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados Paulo Schettino, Antônio
Genaro e Ailton Vilela (substituindo este ã Deputada Elbe
Brandão, por indicação da Liderança do PSDS), membros da
referida Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado PaulG Schettino, declara aberta areunião e
solicita ao Deputado Aiiton Vilela que proceca à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. Em seguida. a Presidência distribui
ao Deputado Ailton Vilela os Projetos de Lei flQ5 363, 418.
458 e 579/95, 666 e 720/96 e ao Deputado Antônio Genaro, os
Projetos de Lei ns 780, 789, 790. 796, 798, 799, 811 e
823/96. Passa-se à 2a Parte da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre matérias sujeitas ã
deliberação conclusiva do Plenário da Assembléia. Discutidos
e votados, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres
que concluem pela aprovação dos Projetos de Lei ngs 363.
418. 458 e 579/95, 666 e 720/96 (relator: Deputado Ailton
Vilela). Em seguida, passa-se á fase de discussão e votação
dos pareceres de deliberação conclusiva das Comissões.
Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os
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pareceres que concluem pela aprovação dos Projetos de Lei
flQS 780, 789, 790, 796, 798, 799. 811 e 823/96 (relator:
Deputado Antônio Genaro). Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
José Maria Barcos. Presidente - João Leite - Geraldo

Rezende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 282/95

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende. o projeto de lei em
tela tem por escopo declarar de utilidade pública a entidade
Fraternidade Assistencial Lucas Evangelista - FALE -, com
sede no Município de Uberlândia.
A recuerimento do próprio autor, o projeto foi
desarquivado, nos termos ao art. 185 do Regimento Interno,
e. a seguir, encaminhado para exame preliminar à Comissão de
Constituição e Justiça, cujo parecer foi pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na
forma original.
Dando continuação à tramitação, compete-nos, agora,

deliberar conclusivamente sobre a proposição no lQ turno,
atendo-nos ao mérito.

Fundamentação
Constituida na forma de sociedade civil, a FALE tem por
objetivo estatutário a prestação ae se rviços, em caráter
filantrópico, voltados para a promoção do bem-estar dos
portadores de doenças incuráveis ou em fase terminal, bem
como para a assistência a seus familiares.
Dessarte, consideramos a instituição merecedora do titulo

declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 282/95 no lg turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 775/96

Comissão ce ECucação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

O projeto de lei em exame, do Deputado Paulo Piau, dispõe
sobre o ensino de 2g grau em escola da rede pública estadual
do Município de Conquista.
Examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria, tendo apresentado o Substitutivo ng
1. vem a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.
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Fundamentação
Localizada no Município de Conquista, a Escola Estadual
Lindolfo Bernardes oferece ensino fundamental de Sa a 8a
série e ensino médio com habilitação profissional nas
modalidades de Magistério (de la a 4a série) e Técnico em
Contabilidade.
A habilitação em Magistério vem funcionando desde 1969,
quando foi instalada a Escola Normal, anexa ao então Ginásio
Estadual de Conquista, a qual funcionava em convênio com a
Prefeitura Municipal conforme estabelecido em sua lei de
criação (Lei ng 4.707. de 4/4/68).
Reza o referido convênio, cujo prazo expirou em 1985, Que

seria responsabilidade do município o pagamento de
professores, supervisores, orientadores e serviçais
necessários ao funcionamento do ensino de Magistério. A
renovação desse instrumento jurídico foi solicitada pelo
município em 3/4/95.
Com relação ao curso de Técnico em Contabilidade,
informação encaminhada pela Secretaria da Educação a esta
Casa permite-nos inferir que é de funcionamento recente e
que não está amparado por convênio, uma vez que novos termos
ôe acordo estão ainda por ser firmados entre a autoridade
municipal competente e a Secretaria da Educação.
Ocorre, porém, que o município não dispõe de condições para

continuar mantendo os cursos de nível médio em Questão, uma
vez que, por força de dispositivo constitucional, está
obrigado a assumir prioritariamente o ensino fundamental e o
pré-escolar e que já vem aplicando, conforme informa a
própria Secretaria da Educação, recursos que ultrapassam o
mínimo constitucionalmente determinado.
Como é atribuição do Estado a oferta de ensino médio,
torna-se oportuna a iniciativa que tem por escopo corrigir
um estado de coisas que contraria o imperativo constante no
art. 211, 2, da Carta Federal. O Substitutivo ng 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, faz
isso adequadamente, revogando o dispositivo legal que
desonera o Estado da manutenção do ensino médio naquela
unidade estadual.

- Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 775/96 na forma do Substitutivo ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
João Leite. Presidente - Ailton Vilela, relator - Jorge

Eduardo de Oliveira - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 784/96
Comissão de Cons:itiição e Justiça

a t or i 
De autoria do Deputado Romeu Queiroz. o projeto de lei ora

analisado tem por objetivo alterar a denominação da Escola
Estadual Maria Gorette, localizada no Município de Bambui.
Desarquivada nos termos do art. 185 do Regimento Interno,
foi a proposição publicada em 4/5/96 e encaminhada a esta



455 fN
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V. 'a, co mencionado estatuto.

Fundamentação
O art. 61. XIV, da Constituição do Estado, estaDelece como
atribuição desta Casa legislar, com a sanção do Governador,
sobre bens de domínio público.
No tocante à legislação infraconstitucional que disciplina
a matéria, a proposição está de acordo com a Lei riQ 7.627.
de 3/12/79, que estabelece normas para a denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público. Segundo tal
diploma, não deve haver, rio mesmo município, outro próprio
público com igual denominação, devendo a escolha desta
recair em nome de pessoas falecidas e de notórias
qualidades.
Feitas essas considerações, deduzimos que não existe
impedimento legal ou constitucional que impeça a alteração
proposta.

Conclusão
Em face do acuz'co, concluímos pela juriicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de _ei flQ
784/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santarina, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Arnaldo Penna - Aliton Vilela

PARECER PARA O le TURNO DO PROJETO DE LEI
Ng 837/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, o projeto de lei
em análise requer seja declarada de utilidade pública a
Associação Educacional Bom Jardim, com sede no Municipio de
Camanducaia.
Publicado em 5/6/96, o projeto foi enviado a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento às determinações
regimentais contidas nos arts. 195 e 103. V. a'.

Fundamentação
z A referida Associação tem personalidade jurídica, está em

pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, e seus
Diretores, pessoas idóneas. nada recebem pelo seu trabalho.
Encontra-se a instituição, pois, de acordo_ com os
requisitos estabelecidos pela Lei flQ 12.240, de 5/7/96. que
disciplina a declaração de utilidade pública.

Conclusão
w Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
837/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -
Ailton Vilela - Arnaldo Penna

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 853/96

Comissão de Consttuição e Justiça
Reatóro
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De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto
de Lei flQ 853/96 objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Ilicinea, com sede no Município de Iliciriea.
Publicado no "Diário do Legislativo de 15/6/96, foi o

projeto encaminhado a esta Comissão para exame preliminar,
nos termos do disposto no art. 195, c/c O art. 103, V, "a",
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os

documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública,
prevista na Lei ng 12.240, de 5/7/96, que regula a matéria.
Constatamos, pois, que a entidade tem personalidade
jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua
diretoria é composta de oessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercido de suas funções.
Entretanto, objetivando atender à melhor técnica
legislativa e às exigências legais, apresentamos emenda à
proposição.

Conclusão
Em face do exposto. concluímos pela juridididade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
853/96 com a Emenda flQ 1, redigida a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Ilicinea, com
sede no Município de Ilicinea.".
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Ailton Vilela.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 873/96
Comissão de Ed ucação. Cu'tu'a. Desporto e Turismo e Lazer

Relatôr io
De autoria do De putado Geralco Rezende, o projeto de lei em
apreciação institui o Programa Emergencial de Combate ao
Analfabetismo.
Examinada prel-iminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que não encontrou óbice a sua tramitação e
apresentou as Emendas flQS 1 e 2. vem a proposição a esta
Comissão para receber parecer de mérito, em cumprimento ao
que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A realidade econômica que se apresenta nos dias atuais
aponta para uma sociedade altamente seletiva, que exige
indivíduos minimamente qualificados para a inserção em um
mercado de trabalho competitivo.
A oferta de mão-de-obra barata, porque formada por
trabalhadores despreparados, que não dominam um repertório
básico de conhecimentos técnico-culturais, de informações e
de habilidades para o manejo de equipamentos cada vez mais
sofisticados e precisos, já não atrai os grandes
investi pores internacionais.



fN
Minas Gerais, um dos Estados brasileiros de maior potencial
de crescimento econômico, apresenta, contraditoriamente,
indice de analfabetismo na sua população jovem que beira os
20%, injustificável para uma unidade federativa que pretende
estar na vanguarda da educação nacional e inconveniente para
o bom êxito de seu projeto desenvolvimentista.
A Constituição Federal determina, em seu art. 60 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, um prazo de 10
anos. contados de sua puolicação. para a erradicação do
analfabetismo no Pais, prazo esse que estará a se extinguir
em 1998, sem que medidas concretas tenham Sido implementadas
para seu cumprimento.
Portanto, além de iniciativa de incontestável significação

econômica e social, trata a matéria de dar cumprimento a um
imperativo constitucional, refletindo seu caráter
emergencial esse propósito.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 873/96 com as Emendas ns 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Saia das Comissões, 17 de setembro de 1996.
João Leite. Presidente - Aliton Vilela, relator - Jorge

Eduardo de Oliveira - Anivaldo Coelho.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

No 882/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Elmo Braz, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade 
p
ública o Asilo São

Vicente de Paulo, com sede no Municipio de Alto Rio Doce.
Encaminhado preliminarmente á Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua iuridicidade,
constitucionalidade e legalidade, vem o projeto a esta
Comissão, que sobre ele deliberará conclusivamente no l
turno, na forma regimental

Fundamentação
A entidade oue se pretende beneficiar com a declaração de
utilidade pública é uma sociedade civil beneficente que
busca aliviar o sofrimento das pessoas e promover sua
dignidade e integridade. Para cumprir seu objetivo,
desenvolve um trabalho de assistência médico-ambulatorial
junto aos individuos carentes e fornece-lhes, também,
medicamentos, além de firmar convênios com outras entidades
assistenciais voltadas para a promoção humana, a cultura e a
evange'ização.
Acreditamos, pois, ser a instituição mereceao r a do titulo

de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei ng 882/96 na forma original
Sala das Comissões. 18 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, relator.

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 889/96
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Leonidio Bouças, o projeto de lei em

pauta suprime dispositivos da Lei nQ 12.032, de 21/12/95.
Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, vem o projeto agora a esta Comissão para receber
parecer, em observância aos termos regimentais.

Fundamentação
Á proposição ora examinada visa a suprimir os itens 3.4 e
8.1.2 da tabela "D" a Que se refere o art. 115 cia Lei n
6.763, de 26/12/75, com a redação da Lei flQ 12.032. de
21/12/95, leis estas Que versam sobre o lançamento e
cobrança da taxa de segurança pública decorrente de atos de
autoridades policiais.
O item 3.4 se refere à expedição de carteira nacional de
habilitação, por renovação ou mudança de categoria.
O item 8.1.2 se refere à 2 via da cédula de identidade.
Através de 'fax enviado pela Secretaria da Segurança
Pública, constatamos que o total arrecadado pela expedição
da la via da carteira de identidade alcançou o valor de
R$892.209.86 até junho de 1996. e pela da 2a via, o valor
arrecadado foi de R$1.139.782.10. Já a renovação da carteira
nacional de habilitação foi responsável pela receita de
R$1.374.086,70.
Pela execução orçamentária do Estado, publicada no órgão
oficial, até o mês de junho do corrente ano o total
arrecadado com a taxa de segurança pública alcançou o valor
cie R$31.571.250,53. Comparando com os dados mencionados
anteriormente, verificamos os seguintes percentuais de
participação dessas taxas no total da receita:
- expedição de Carteira Nacional de Habilitação - 4.35%
- Cédula de Identidade (1çj Via) - 2.83%
- Cédula de Identidade (2a Via) - 3.61%
Como se pode observar, a isenção total dessas taxas
representará significativa perda de receita para os cofres
públicos. Desse modo, visando a evitar acentuado
desequilibrio orçamentário e minimizar a perda de recursos
do Estado, já tão deficitários, decidimos apresentar o
Su pstitutivo flQ 1, no qual o valor cobrado pela renovação de
carteira nacional cie habilitação permanece o mesmo, mas a
expedição de 2a via de carteira de identidade fica com valor
reduzido. Trata-se de medida razoável, que irá
compatibilizar a capacidade econômica do cidadão com o custo
operacional da emissão desse documento.
E importante salientar que a cobrança de taxa pela
expedição de 2a via de documento não tem somente fim
arrecadador, reveste-se também de caráter coibitivO,
educando as pessoas, levando-as a se conscientizarem do
cuidado e do zelo que devem ter com os documentos Que
portam.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 889/96, no lQ turno, na forma do Substitutivo ng 1, a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO NQ 1
Altera dispositivo da Lei flQ 12.032, de 21 de dezembro de
1995.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1Q - O item 8.1.2 da tabela "D' a que se refere o art.
115 da Lei flQ 6.763. de 26 de dezembro de 1975, com a
redação da Lei ng 12.032, de 21 de dezembro de 1995, :Jassa a
ter a seguinte redação:
8.1.2 - Cédula de Identidade - 2a via 20 X'.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data 1a sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Clêuber Carneiro, relator -
Gil Pereira - Geraldo Rezende.

PARECER PARA O ig TURNO DO PROJETO DE LEI
No 891/96

Comissão de Eccação. Cultura. Desporto
e TjriSmno e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o Projeto de Lei flQ

891/96 objetiva declarar de utilidade pública a Associação
Cultural Tripui, com sede no Município de Belo Horizonte.
O projeto foi publicado, sendo examinado preliminarmente
pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por
sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade.
Comoete agora a esta Comissão deliberar conclusivamente
sobre a matéria no lQ turno, conforme disposições
regimentais.

Fundamentação
A Associação Cultural Tripui objetiva a promoção da arte,
da cultura e da ciência. Para a consecução de seus fins.
além de realizar atividades culturais e artisticas, busca
aglutinar artistas, educadores e cientistas em consórcios e
divulgar seus trabalhos.
Por desenvolver ações voltadas para o desenvolvimento

cultural da sociedade, achamos justa e oportuna a outorga do
titulo declaratório de utilidade pública á referida
entidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aorovação do Projeto de
Lei nQ 891/96 no lQ turno, na forma pr000sta.
Sala cas Comissões. 18 de setembro de 1996.
Anderson Acauto, relator.

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI
No 899/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Bilac Pinto, o Projeto de Lei ng
899/96 visa declarar de utilidade pública a entidade Obra
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Unida Santo Afonso Maria de Ligório da Sociedade de São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Caldas.
Publicado em 6/8/96, vem o projeto a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, conforme dispõe o art. 195, c/c o
art. 103, V, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 12.240. de
5/7/96, que contém os requisitos para a declaração de
utilidade pública. A instituição Obra Unica Santo Afonso
Maria de Ligôrio da Sociedade de São Vicente de Paulo atende
às condições estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a
documentação apresentada, razão pela qual não encontramos
óbice à normal tramitação do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
899/96 na forma original.
Sala cas Comissões, 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Ailton Vilela.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 900/96
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em
tela autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Lima
Duarte os imóveis que especifica.
Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição e apresentou as Emendas ngs 1 e 2.
vem o Projeto a esta Comissão para receber parecer, em
observância aos termos regimentais.

Fundamentação
Conforme consta na Mensagem ng 132/96, os imóveis que o
Poder Executivo pede autorização para doar são dois terrenos
e suas respectivas edificações e situam-se nas localidades
de Manejo e Povoado de Orvalho da Fazenda da Cachoeirinha,
ambas distritos- de Lima Duarte. Eles foram doados ao Estado
para que neles se construíssem escolas rurais. Satisfeitas
as condições estabelecidas nessa transação imobiliária,
foram instaladas nos respectivos distritos duas escolas
estaduais, que posteriormente foram transferidas para locais
mais apropriados.
Na atualidade, os 

i
móveis estão desativados e existe

interesse da Prefeitura Municipal em dar-lhes destinação que
atenda aos interesses das comunidades onde estão situados,
não havendo por parte cia administração estadual planos para
a sua utilização.
O projeto ora examinado obedece aos ditames da Lei ng
4.320, de 1964, que, em seu art. 105, 2Q. estatui que OS
valores fixos compreendidos no ativo permanente, para serem
movimentados, necessitarão de autorização legislativa, dada
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em lei especial, sendo que as alienações por doações não
precisam ser incluidas na lei do orçamento.
Com relação ao aspecto orçamentário, a proposição em tela
não ocasiona nenhum impacto. Os efeitos que se farão sentir
dizem respeito ao aspecto econômico, porquanto a referida
doação implicará diminuição do patrimônio do Estado, com
redução de seu ativo imobilizado. Todavia, constatamos que o
interesse público que motiva a doação justifica e compensa
essa perda, em razão dos beneficios sociais que trará para a
comunidade interessada.

Conclusão
Em face ao exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
nQ 900/96 no lg turno, com as Emendas flQS 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende. relator -

Clêuber Carneiro - Gil Pereira.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

Ng 904/96
Comissão de ConstL1ção e ustiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em
tela visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Sabedoria. Estabilidade e Poder ng 2454, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 8/8/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei ng 12.240. de
5/7/96, que disciplina os requisitos necessários á
declaração de utilicace pública.
A entidade em Questão atende às condições estabelecidas
pea citada lei, tendo em vista a documentação que ilustra o
processo, razão pela qual não encontramos óbice á tramitação
do projeto em análise.
Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a

apresentação de emenda ao art. lg do projeto, para corrigir.
em face dos termos do art. lg do estatuto da entidade, o seu
nome.

Conclusão
Diante do exposto. concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
904/96 com a Emenca ng 1, a seguir apresentada.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao ant. lQ a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Sabedoria. Estabilidade e Poder ng 2454, com sede
no MuniciDio de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Ailton Vilela - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 905/96

E
o
c
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Marco Régis. o projeto ce lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o S.O.S. -
Serviço õe Obras Sociais de Muzambinrio, com sede no
Município de Muzambinho.
Publicado em 8/8/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V.
a, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem corno suporte a Lei ng 12.240. de
5/7/96, que dispõe sobre os requisitos para a declaração de
utilidade pública.
A entidade referida preenche as condições estabelecidas
pela citada lei, tendo em vista a documentação apresentada,
razão pela qual não encontramos óbice á tramitação do
projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
905/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santarina. Presidente - Anivaldo Coelno, relator -
Arnaldo Penna -Ailton Vilela.

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 908/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria cio Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Marratma Shimoya nQ 69. com sede no Municipio cie Viçosa.
Publicado em 9/8/96. veio o projeto a esta Comissão para
exame preliminar, em atendimento ao disposto no art. 195,
c/c o art. 103, V, "a'. do Regimento Interno.

Fundamentação
A documentação apresentada comprova que a Loja Maçônica em
análise é entidade sem fins lucrativos, está em
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por -pessoas idôneas, não remuneradas por seu
crabalho. Sendo assim, es t ão atendicios plenamente os
requisitos exigidos pela Lei flQ 12.240, de 5/7/96. que
regulamenta a declaração de utilidade pública, não existindo
óbice legal ou constitucional à tramitação da matéria.
Entretanto, faz-se necessária a apresentação de emenda ao
projeto para corrigir erro de sede da entidade.

Conclusão
Pelo exposto, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto cie Lei ng
908/96 com a Emenda flQ ', a seguir redigida.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lg a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Mahatma Shimoya ng 69. com sede no Municipio de
Viçosa.
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Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelno, relator -

ArnaldoPenna - Ailton Vilela.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

Plg 909/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jorge Hannas, o projeto de lei em
análise requer seja declarada de utilidade pública a
Associação Comunitária do Bairro Aparecida, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 9/8/96, o projeto fpi enviado a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento às determinações
regimentais contidas nos arts. 195 e 103, V, "a".

Fundamentação
A entidade em questão tem personalidade jurídica, está em
pleno e regular funcionamento há mais de dois anos, e seus
Diretores, pessoas idôneas, nada recebem pelo seu trabalho.
Atende, pois, a instituição aos requisitos estabelecidos
pela Lei ng 12.240, de 5/7/96, que disciplina a declaração
de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
909/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 17 de setemoro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ariivaido Coelho, relator -

Ailton Vilela - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 911/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei

em epigrafe tem como objetivo declarar de utilidade pública
a Federação das Entidades de Surdos do Estado de Minas
Gerais - FESEM -, com sede no Municipio de Belo Horizonte.

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

Fundamentação
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a entidade
mencionada tem personalidade jLridica, não possui fins
lucrativos, e sua diretoria é composta de pessoas idóneas,
que não percebem nenhum tioo de remuneração pelo exercício
de seus cargos, conforme atestam os documentos anexados ao
processo por exigência da Lei ng 12.240, de 5/7/96. que
prevê os requisitos para declaração de utilidade pública.

Conclusão
Diante do aludido, concluimos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
911/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivalco Coe l ho, relator -

Arnaldo Penna - Ailton Vilela.
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PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 914/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei
em tela objetiva declarar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Abadia dos
Dourados, com sede no Município de Abadia dos Dourados.
Após publicada, foi a matéria encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre
a matéria, nos termos do art. 104, 1, 'a, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A referida entidade desenvolve trabainos direcionados ao
tratamento, à educação e á reabilitação do excepcional,
buscando seu ajustamento na comunidade. Procura também
auxiliar e esclarecer os pais quanto à atitude em relação
aos filhos portadores de deficiência.
Dessa forma, é oportuno o acolhimento do projeto de lei.

Conclusão
Diante cio exposto. opinamos pela aprovação, no lg turno, do

Projeto de Lei ng 914/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA O Ig TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 917/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o Projeto de Lei n
917/96 visa a declarar cie utilidade pública a entidade
Fantasiarte - Produções Artisticas, com secie no Município de
Mantena.
Após sua publicação, em 15/8/96, veio o projeto a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c
o art. 103, V, 'a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade é dotada de personalidade jurídica.
está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria
é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelos cargos
que exercem.
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela
Lei nQ 3.373, de 12/5/65, alterada pela Lei nQ 12.240, de
5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública.
Para adequar o projeto à técnica legislativa, entretanto,

apresentamos a Emenda nQ 1, ao final deste parecer.
Conclusão

Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela
constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
917/96 com a Emenda ng 1, transc r ita a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. lÍQ a seguinte redação
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"Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade
Fantasiarte - Produções Artísticas, com sede no Município de
Mantena.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Ailton Vilela.
PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI

No 927/96
Comissão de Constituição e Justiça

.Relatór 'o
De autoria uo Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em
análise tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pedra
Azul, com sece no Municipio de Pedra Azul
Publicado em 23/8/96, o projeto foi enviado a esta Comissão
para exame preliminar, em atendimento às determinações
regimentais contidas nos arts. 195 e 103, V, "a".

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei ng 12.240, de 5/7/96, que
dispõe sobre os requisitos para a declaração de utilidade
pública.
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se

que a entidade atende às exigências da citada lei, nada
havendo, pois, Que impeça a tramitação do projeto nesta
Casa.

Conclusão
Concluímos pela juridicicade. pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 927/96 na forma
original
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Ailton Vilela.
PARECER PARA O 2g TURNO DO PROJETO DE LEI

No 832/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, do De putado Gilmar Machado,
tem por objetivo dar a denominação oe Rodovia dos
Cafeicultores à estrada Que liga os Municípios de Araguari e
Inoianõpoiis. -
A proposição foi aprovada no lQ turno, na forma
apresentada, competindo a esta Comissão, agora, sobre ela
deliberar conclusivamente no 2g turno.

Fundamentação
Conforme salienta o autor do projeto, é tal a importância
da cafeicultura para os Municípios de Araguari e
Indianôpolis, situados no Triângulo, Que a população local
se refere à rodovia que os interliga como sendo a rodovia
dos cafeicultores.
Portanto, a proposição em exame reflete o anseio popular e,

por isso, merece o voto favorável desta Comissão.
Conclusão

Em vista do aduzido, somos pela aprovação ao Projeto de Lei
ng 832/96 no 2Q turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Arnaldo Penna, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 859/96

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ronalco Vasconcel los. o Projeto de
Lei ng 859/96 visa a declarar de utilidade pública o
Sindicato dos raoalhadores em Transportes Rodoviárias de
Ponte Nova, com sede no Município de Ponte Nova.
Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Para o cumprimento de seus objetivos, o referido Sindicato
desenvolve em seus filiados o espirito de solidariedade e
ajuda mútua. Por seu trabalho de valorização e defesa dos
interesses da categoria Que representa, consideramos
oportuna e merecida a outorga do titulo declaratôrio de sua
utiliaade pública.
Assim, ratificamos o posicionamento desta Comissão no 1Q

turno.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 859/96 no 2<_)  na forma original.
Sala das Comissões. 18 de setembro de 1996.
Arnaldo Penna. relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 686/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 686/96, de autoria ao Deputado
wanaerley Ávila, Que declara de utilcade pública a Loja
Maçônica Renúncia e Pureza flQ 1.217, com sede no Município
ce Alto ..Jeuitibá, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo. -opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 686/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Renúncia e
Pureza ng 1.217, com sede no Municidio ce Alto Jequitibá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Loja
Maçônica Renúncia e Pureza ng 1.217. com sede no Município
de Alto Jequitíbâ.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Geraldo Rezende. relator -

João Leite. -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
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NQ 756/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 756/96, de autoria do Deputado Glycon
Terra Pinto, que declara de utilidade pública a Creche
Comunitária Santa Inéz, com sede no Município de Betirn, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de q ue, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. 5 1, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à o-oposição a seguinte
recação final, q ue está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 756/96
Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Santa
Inêz, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Creche
Comunitária Santa Inêz, com sede no Município de Betim.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Geraldo Rezende. relator -

João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 777/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 777/96, do Deputado Arnaldo Penna, que
declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa
Senhora Mãe dos Homens da Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Congonhas, foi aprovado no 2Q
turno, na forma do vencido no ig turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim Ce oue, segundo
a técnica egislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg. do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, Que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 777/96
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa
Senhora Mãe dos Homens da Sociedade São Vicente de Paulo,
com sede no Municpio de Congonhas. -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Conselho
Particular Nossa Senhora Mãe dos Homens da Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede no Município de Congonhas.
Art. 2g - Esta le- entra em vigor na data de sua

publ icação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 17 oe setembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

P4g 786/96
Comissão de Redação



468

O Projeto de Lei flQ 786/96. do Deputado Francisco Ramalho,
que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Social de Barroso, com sede no Municipio de
Barroso, foi aprovado no 2g turno, na forma do vencido no lg
turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, l, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 786/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de
Desenvolvimento Social de Barroso, com sede no Municipio de
Barroso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária de Desenvolvimento Social de Barroso, com sede
no Municipio de Barroso.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Geraldo Rezende. relator -
João Leite.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
NQ 794/96

Comissão de Redação
O Projeto de Lei ng 794/96, de autoria da Deputada Elbe
Brandão, que declara de utilidade pública a Casa da Amizade
de Bocaiúva, com sede no Municipio de Bocaiúva, foi aprovado
nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI No 794/96
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade de Bocaiúva,

com sede no Murricipio de Bocaiúva.
A Assembléia Legislativa do Estado ce Minas Gerais decreta:
Art. ig - Fica declarada de utilidade pública a Casa da

Amizade de Bocaiúva, com sede no Municipio de Bocaiúva.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - Geraldo Rezende. relator -

João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 801/96
Comissão de Redação

o Projeto de Lei ng 801/96, de autoria do Deputado Ivair
Nogueira, que declara de utilidade pública a Associação
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Comunitária do Bairro Niterói, com sede no Municí
p
io de

Betim, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 801/96
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro Niterói, com sede no Município de Betim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Niterói, com sede no Município de
Bet im.
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1995
José Maria Barros. Presidente - Geraldo Rezende, relator -

João Leite.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ng 803/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 803/96. de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Monte
Sião -, com sede no Municipio de Monte Sião, foi aprovado no
2Q turno, na forma do vencido no lQ turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo

a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270. lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos Dor se dar a pro posição a seguinte
reoação final, que está de acar po com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 803/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Monte Sião -, com sede no
Município de Monte Sião.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ip - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Monte Sião -.
com sede no Município de Monte Sião.
Art. 2g Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disPosições em contrário.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1995.
José Maria Barros, Preside-re - João Leite, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 804/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 804/96. do Deputado Francisco Ramalho.
que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Itaguara -, com Sede no
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Município de Itaguara, foi aprovado no 2Q turno, na forma do
vencido no 1Q turno.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acorco com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 804/96
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Itaguara -, com sede no Município
de Itaguara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Itaguara -, com
sede no Município de Itaguara.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - JOãO Leite, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

NQ 805/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ng 805/96. da Deputada Maria José
Haueisen, que declara de utilidade pública o Hospital Nossa
Senhora das Neves de Pavão, com sede no Município de Pavão,
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada.
nos termos do art. 270, lg, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se da r à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Ng 805/96
Declara de utilidade pública o Hospital Nossa Senhora das

Neves de Pavão, com sede no Municipio de Pavão.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarado de utilidade pública o Hospital
Nossa Senhora -das Neves de Pavão, com sede no Municipio de
Pavão
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

puDi icação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - João Leite, relator -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 810/96
Comissão ae Redação

O Projeto de Lei ng 810/96, de autoria do Deputado
Francisco Ramalho, que declara de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Mariana -, com sede no Município de Mariana, foi aprovado no
2Q turno, na forma do vencido no 1ç turno.
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Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, f lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 810/96
Declara de utilicaae pGlica a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE ce Mariana -, com sede no Municipio
de Mariana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lq - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Mariana -, com
sede no Municipio de Mariana.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - João Leite, relator -

Ge r aldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

Ne 821/96
Comissão ae Redação

O Projeto de Lei nQ 821/96, de autoria do Deputado
Sebastião Costa, que declara de utilidade pública a
Associação Beneficente de Amparo aos Idosos - ABAI -, com
sede no Municipio de Guaraciaba, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270. i lg, do Regimento
:nerno.
Assim sendo. opinamos por se dar à pro

p
osição a seguinte

redação final, q ue está de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI No 821/96

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente de
Amparo aos Idosos - ABAI -, com sede no Município de
Guaraci aba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação
Beneficente de Amparo aos Idosos - ABAI -, com sede no
Municipio de Guaracaba.
Art. 2Q - Esta le entra em vigor na data de sua

Dubl icação.
Art. 3q - Revogam-se as cisposições em contráric.
Sala das Comissões. '7 de setembro de 1996.
José Maria Barros. Presidente - João Leite, relaor -

Geraldo Rezende.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

No 822/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei nQ 822/96, de autoria do L)eputaao
Wanderley Ávila. aue declara de utilidade pública a Loja
Maçônica Fraternidade e Justiça ng 32. com  sede no Municipio
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de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.
Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo
a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada,
nos termos do art. 270, i, do Regimento Interno.
Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 822/96
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade e
Justiça ng 32, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Fraternidade e Justiça flQ 32, com sede no Município
de Belo Horizonte.
Art. 2 - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
José Maria Barros, Presidente - Geraldo Rezende, relator -

João Leite.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA 188a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE SETEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patris.
Rêmolo Aloise e Maria José Haueisen

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 14 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios, telegramas e
cartões - Apresentação de Proposições: Requerimentos ngs
1643 e 1.644/96 - Comunicações: Comunicações dos Deputados
Paulo Sctiettino. Seasrião Navarro Vieira e Miguel Barbosa e
da Comissão de Educação - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Maria José Haueisen, Cléuber Carneiro e Carlos
Pimenta - Questão de ordem, chamada cara recomposição de
quorum: existência de numero regimenta para continuação
dos trabalhos - 2 PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura
de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
Discussão e Votação de Pareceres: Parecer da Comissão de
Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n
715/96; requerimento do Deputado Paulo Piau; deferimento -
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei ng 743/96: requerimento do Deputado Gilmar
Machado; deferimento - Parecer da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade do Projeto de Reso l ução flQ 916/96;
discursos dos Deputados Gilmar Machaco e Marco Régis:
encerramento da discussão - Inexistência de "quorum" para
votação - Suspensão e rea pertura da reunião: chamada para
verificação de quorum": inexistência de "quorum' para
votação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen -
Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro
- Antônio Roperto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Elbe
Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nascirriento

Geraldo Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqúinio - Ivo José -
Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - JoãoLeite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Bonicio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros Kemil Kumaira - Leonídio
Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcos Helênio
- Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa
- Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcel los - Sebastião
Costa - Simão Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson
Trôpia.

ABERTURA
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O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Às 141h15min,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

12 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Rêmoo Aloise, 1Q-Secretário, lê a seguinte

correspondência:
OF 1 c xos

Do Sr. Ronaldo Perim, Deputado Federal, agradecendo convite
para a reunião em homenagem ao 20g aniversário da Fundação
Dom Cabra].
Do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, Presidente do

Tribunal de Contas do Estado, prestando informações sobre o
IPSEMG, entidade beneficiada pela Lei ng 7.399, de lg/12/78.
Dr. Cel. PM Carlos Alberto Sant'Ana Pedroso, Coordenador da

Assessoria Parlamentar da PMMG, informando, a propósito de
requerimentos do Deputado Dimas Rodrigues (instalação de
posto policial nas localidades de Santo Antônio do Retiro,
Pai Pedro, Gameleiras, Serranópolis de Minas e Catuti), que
o assunto foi encaminhado ao 3g Comando Regional de
Policiamento, que o está avaliando. (- Anexe-se aos
Requerimentos ngs 1.503, 1.522, 1.523, 1.524 e 1525/96.)
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do

Governador do Estado, encaminhando cópia de expediente que
trata da ampliação dos limites de isenção do ICMS para
microempresas, microprodutores e produtores rurais de
pequeno porte. (- Anexe-se ao Requerimento ng 1.490/96.)
Do Sr. Jorge Henrique Schmidt, Chefe de Gabinete do
Secretário da Fazenda, encaminhando os documentos que
relaciona, objeto de solicitação oeste Poder. (- A CPI do
VAF.)
Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB-MG,

agradecendo o envio de informação a respeito de assunto de
interesse do Sr. Otacilio José Simões.
De Diretores de escolas estaduais dos Municípios de

Campanha, Machado e Três Corações, solicitando a aprovação
do Projeto de Lei ng 919/96. (- Anexem-se ao Projeto de Lei
nQ 919/96.)
De funcionários da Secretaria da Fazenda nos Municípios de

Carmo do Paranaiba e São Gotardo, pertencentes à classe de
Atividade Fazendária, solicitando o apoio da Casa com vistas
à elaboração de um plano de carreira que lhes garanta
igualdade com a classe de Assistente Técnico Fazendário. (-
A Comissão de Administração Pública.)

TELEGRAMAS
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Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros. Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado. Chico Ferramenta e Márcio
Reinaldo Moreira, Deputados Federais, e Eustáquio Wagner
Guimarães Gomes, Superintendente Estadual do Banco do Brasil
S.A., agradecendo convite para a reunião especial
comemorativa do 20g aniversário da Fundação Dom Cabral.
Do Sr. Israel Pinheiro Filho. Secretário de Transportes e
Obras Públicas, agradecendo convite para a reunião especial
comemorativa dos 75 anos ae fundação da Companhia Belgo-
Mineira.

CARTÕES
Dos Srs. Ruy José Vianna Lage. Presidente da COPÂSA-MG,

José Henrique Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, Christiane Puliti, Assessora do
Governador, e Emílio Haddacl Filho, advogado, agradecendo
convite para a reunião especial em homenagem à Fundação Dom
Cabral.
Dos Srs. José Henripue Santos Portugal. Secretário-Geral do
Governador do Estado, Christiane Puliti, Assessora do
Governador, e Emilio Haddad Filho, advogado, agradecendo
convite para a reunião especia em homenagem à Companhia
Siderúrgica Belgo-M-neia pelo :r'anscurso co seu 75Q
aniversário de fundação.

Apresentação de Proposições
A Sra. Presidente (Deputada Maria José Haueisen) - A Mesa

passa a receber proposições e a conceder a palavra aos
oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
REQUERIMENTOS

NC l.643/96, do De putado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto ce cong r'atulações com a Loja
Maçônica Mestres do Rio Preto. localizada no Municipio de
Unai, por seus 25 anos de existência. (- A Comissão de
Educação.)
Ng 1.644/96, do Deputado Paulo Piau, solicitando a inserção
nos anais cia Casa da "Carta de Formiga, resultado do V
Congresso Mineiro de Jornais e Revistas e do XII Congresso
Mineiro de Jornais do Interior, e dos pronunciamentos
realizados nas aberturas desses congressos pelo Presidente
do SINDIJDRI. (- A Mesa da Assembléia.)

COMUNI CAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Paulo Schettino. Sebastião Nava r' r'o Vieira e Miguel Barbosa e
da Comissão de Educação.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José

Haue 1 ser.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, senhores que nos escutam nos corredores e nos
gabinetes, a filósofa Marilena Chaui tem uma frase que
considero certissima e atual issima. Diz ela: "Democracia é
processo de alto risco". Realmente, aqueles que estão no
pode'-, aue usam e abusam desse poder, tudo fazem para nele
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continuar, mandando e desmandando. Ignoram, totalmente, os
princípios da democracia, da ética, os princípios morais,
lutando, a todo custo, para continuar mandando e
desmandando. Mas se avaliarmos a democracia como, de fato,
processo num tempo histórico e não apenas no tempo
cronológico, veremos que há diferenças e que, apesar dos
pesares, acontecem avanços.
Gostaria de fazer, com os senhores, uma caminhada para que
percebêssemos o avanço do processo democrático. Quando o
povo brasileiro começou a ter o direito de votar, o que era
feito apenas pelos homens, o voto era censitário. Para ser
candidato a qualquer cargo eletivo, era preciso que a pessoa
produzisse "x' de mercadoria, de grãos, que tivesse uma
renda determinada, estaoelecida pelo poder. Para ser eleitor
também era preciso ter renda, ter um certo recurso
econômico. Os pobres e os proletários estavam totalmente
fora do direito de votar. Quando o direito ao voto se
estendeu a todos e tornou-se quase universal, ainda a
discriminação era tremenda. A eleição era decidida na casa
dos coronéis, na casa do Delegado, na casa do Juiz. A ata da
eleição, às vezes, já estava pronta antes que a eleição se
realizasse. Não passava, portanto, o processo eleitoral de
uma farsa. Mais tarde, à medida que o povo começa a
questionar isso, a pressão continua, mas de outra maneira.
Os eleitores menos esclarecidos ou mais dominados eram
levados às urnas com o trabuco nas costas. Muitas vezes, o
voto do eleitor era tão secreto que ele não sabia em quem
estava votando. Recebia a chamada 'marmita pronta para ser
depositada na urna. Mais tarde, um novo avanço, foi a época
da compra de votos, que ainda não terminou, mas que vai
sendo, caoa vez mais sofisticada. Os primeiros votos eram
comprados: como? O eleitor era buscado e colocado em
caminhão, como se fosse animal, levado para um curral, e a
expressão é l iteralmente essa. curral eleitoral, e era-lhe
dado, no dia da eleição, um prato de arroz com feijão e um
pedaço de carne cozida. Depois, era levado à boca da urna.
a pós o que ficava liberado para voltar, a pé, de onde tinha
vindo de caminhão. A compra permanece hoje, mas já sentimos
uma inversão nessa maneira de comprar votos. Antes, a compra
dos votos era feita com o dinheiro dos coronéis, que
vendiam, na época das eleições, uma fazenda, uma boiada e
gastavam o dinheiro para elegerem os seus Deputados, o
Governador e o Presidente. Isso, no tempo anterior á
ditadura. Hoje, a compra é feita com o dinheiro que vai de
cima para baixo. Os coronéis estão em total decadência
econômica e não mais conseguem vender bois e boladas porque
não mais as têm. Os coronéis, hoje, recebem dinheiro
daqueles que estão no pode'. do Governo e dos Deputados,
para financiar os cabos eleitorais. E alguns até se
enriquecem com esse dinheiro, porque parte vai para o cabo
eleitoral, outra para comprar cesta básica. Cimento, telha,
pagar continhas de água e luz e o restante fica nos bolsos
do coronel e do cabo eleitoral. Ainda hoje a com p ra é feita,

em muitos lugares, com as *camosas cestas básicas: dinheiro
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público que sai das verbas de subvenção, do Governo e,
inclusive, do famoso Comunidade Solidária. Essa distribuição
de cestas básicas, feita na época eleitoral, era cercada de
conversas que não eram eleitoreiras. As cestas, que antes
eram distribuídas pelo Exército, agora estão sendo
distribuídas pelos Prefeitos ligados ao Governo, pelos cabos
eleitorais do poder e por candidatos a Vereador.
Tudo isso temos testemunhado nas inúmeras viagens que temos
feito por todo o Estado, sobretudo pelas regiões do Mucuri,
do Jequitinhonha e do vale do São Mateus.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Queria parabenizá-
la por seu pronunciamento e pela demonstração de
sensibilidade política ao denunciar a compra de votos em
nosso Estado, que já é uma cultura no Pais inteiro.
Deputada Maria José Haueisen, uma coisa muito interessante

chamou-me a atenção nesses dias Estava fazendo uma reflexão
num comício político no Norte de Minas e, de repente, me
veio à mente as palavras de um grande estadista chamado
Daniel que, ao ser levado à presença do Rei Nabucodonosor,
disse: 'Saiba, Vossa Majestade, que é Deus que constitui e
destitui todo e qualquer Governo.' Jesus endossou essas
palavras ao dizer para Pôncio Pilatos que 'nenhuma
autoridade terias se, do Céu, não lhe fosse dada." Então,
comecei a questionar Deus. Não é possível, Senhor. Nero, um
homem q ue abriu o ventre de sua própria mãe; que fez com que
o povo romano sofresse, pois matou mais de 150 mil famílias
só na cidade e incendiou Roma para poder cantar sobre essa
cidade. E tantos governos maus que temos no Brasil, será que
foi o Senhor que constituiu tudo isso? Aí me veio uma
resposta clara: ele constitui isso de acordo com o mérito do
povo. Temos o governo que merecemos, porque vendemos a nossa
consciência em troca de cestas básicas, em troca de
cobertores, em troca de favores pessoais, em troca de verbas
que não são canalizadas para fins sociais.
A Deputada Maria ,José Haueisen - Agradeço ao Deputado Raul
Lima Neto por essa contribuição e gostaria de comentar sua
fala.
Admira-me e agrada-me ver que o senhor sempre tem prontidão
para citações bíblicas. E claro que a Bíblia é o livro da
nossa vida, é a Verdade, mas temos que entender,—também, o
que significa na Bíblia, para Pedro, na sua carta, e para
Jesus, quando se fala de autoridade. Quando vemos na Bíblia
que toda autoridade vem de Deus, entendemos que autoridade é
aquela que serve ao povo e não a que se serve do povo. Essa
não é a autoridade proposta pela Bíblia. Mais ainda: "todo
povo tem o governo que merece". Aqui, faço uma restrição,
pois o nosso povo não merece o governo que tem. Ao nosso
povo ainda não foi dada a liberdade de escolher, a liberdade
de opção, tamanha é a opressão que existe.
Citarei algumas pressões que constatamos em nossas andanças
pelos vales do Mucuri, do Jequitinhonha e do São Mateus.
Cheguei a fazer uma lista. Quais são as ameaças que estão,
agora, na cabeça do povo: que o PT é comunista: q ue o PT tem
bandeira vermelha e que é um perigo; que o PT vai acabar com
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as creches; que, se o PT ganhar em algumas cidades, vai
vender as criancinhas das creches que ainda ficarem para
italianos e, com o dinheiro, vai comprar alguma coisa ou
fazer alguma coisa para a cidade; que o PT não é governo e
não poderá administrar; que o PT vai dividir casas.
fazendinhas e sítios; que o PT vai acabar com a
aposentadoria dos velhos; que o PT vai demitir os
funcionários; que o PT é contra a família, porque está
pregando o homossexualismo; que o PT vai demitir todos os
funcionários da Prefeitura e colocar só os seus. Mas o que
me agrada, Deputado, é que, quando certos cabos eleitorais
vão falar isso para o povo, muitas pessoas riem na cara
deles e, com ironia, mostram-lhes que toda essa pregaçãonão
cola' mais. E que essa pregação só funcionou no passado,
porque eles estão vendo 13 Prefeituras em Minas Gerais que
têm sido exemplo de administração, competência e eficiência.
Não podemos estranhar quando alguém, neste sertão bravo de
Minas Gerais, entrega o seu voto por uma cesta básica, por
uma lata de óleo, pela telha ou pelo cimento comprado com o
dinheiro do povo, ou seja, tirado do bolso do povo por meio
do imposto que ele paga. E lamentável vermos o Presidente do
PSDB de Minas Gerais e Deputados Federais e Estaduais
falando para o povo em seus comícios que ele tem de votar
nos candidatos do Governo, senão a cidade vai ficar em
dificuldade, porque não receberá verba do Governo. E um
deboche e um absurdo acreditar que o povo é burro e que não
desconfia da verdade. Estamos vendo Prefeituras como as de
Itinga e de Pavão, que não recebem nada do Governo além do
legal e garantido por lei, como o FPM. o ICMS e o mínimo de
repasse de verba que são os famosos R$250,00, tão
questionados. O Governo está é abandonando as suas cidades e
os próprios Prefeitos a ele ligados, que não têm verba para
pagar aos funcionários, porque a corrupção é muito grande e
eles não têm nada para apresentar ao povo. E, mais ainda,
vemos o próprio Governador comprar votos de Deputados por
R$550.000,00, e V. Exa. sabe que não estou mentindo, mas que
estou falando a verdade. Essa foi a palavra ao Líder do
Governo, numa reunião em que eu estava. O exemplo vem de
cima, quando o- Governador, na pessoa do seu Líder, fala que
quem votar nos projetos do Governo terá R$ 550.000,00.
Deputado, isso é a compra de votos na Assembléia
Legislativa. Passo a palavra ao Deputado Raul Lima Neto.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Comunico ao
ilustre Deputado que disporá, apenas de 20 segundos.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputada, solicitei
a palavra para evitar um mal-entendido por parte das pessoas
que estão ouvindo. Acredito que nenhum Deputado desta Casa
recebeu um centavo sequer do Governador. Essa verba
prometida é para a realização de obras pelas Prefeituras.
Evidentemente, nossa consciência, balizada pela verdade e
pela justiça, jamais lançaria mão desse dinheiro para
benefício próprio. Trata-se de verba para a realização de
obras. Diga-se, de passagem, verba essa que, ao que parece,
ninguém recebeu.
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A Deputada Maria ,José Haueisen - Sei q ue o meu tempo já se
esgotou, mas pretendo voltar a esse assunto. Deputado, ouvi
da Liderança do Governo que seriam R$550.000,00 para quem
aprovasse os projetos do Governo. Entendo que se trata de
uma verba que está na Secretaria para ser repassada No
entanto. Deputado, é uma verba eleitoreira. E isso foi dito
aqui, nesta Assembléia.
Estou concluindo, Sr. Presidente. Lamentamos muito que tal
fato esteja ocorrendo, mas pretendemos voltar ao assunto,
porque é muito importante continuarmos essa conversa.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber

Carneiro.
O Deputado CIêuber Carneiro - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, a vida pública, realmente, não é um mar de rosas,
principalmente para quem a encara com seriedade. Os tempos
atuais, de muita dificuldade, de muita exigência, já não
permitem posturas dúbias, acomodações convenientes nem
atitudes que firam a cidadania. O sofrimento do processo
civilizatório deságua em mais liberdade e em mais
democracia, em mais dignidade e conquista de direitos, em
permanente vigilia pela honradez e pela ética. A
transparência e a lisura, ao lado da competência e da
criatividade, passaram a oxigenar a vida pública. Não h
mais lugar para os enganadores, para os aproveitadores e
muito menos para os que espoliam o povo. Um sopro renovador
invade os quatro cantos e o grito de mudança toma conta das
ruas, praças e avenidas O povo exige caminhos largos para
trilhar, na busca da felicidade e da satisfação coletiva. O
social aflora e os sem terra, sem teto, sem alimentos, sem
saúde, sem trabalho e sem esperança se avolumam contra os
privilégios espúrios. Exige-se Executivo sério, Legislativo
ágil e justiça plena para Que a democracia verdadeira e
participada seja nossa contemporânea. Não há mais clima para
a pacifica convivência com os aproveitadores do poder. Não
há mais toierãncia nem perdão para os que, zombando do
sofrimento, teimam em fazer da vida pública a espúria
loteria de sua própria Salvação; para os que, surcos, mudos
e cegos às evidências, se enveredam pelos tortuosos caminhos
da malversação, da corrupção e co roubo.
A vida pública, ela é exigente; ela é penosa e dificil de
ser exercida Porque lastreada, permanentemente, pela
dignidade. Nela não se improvisam mais os salvadores, reis
de barata demagogia, falsos lideres e falsos cidadãos.
O episódio Colior sinalizou, com firmeza, um novo tempo.

Mostrou um norte: os "PC5" e os "pecezinhos", internacionais
ou caipiras, têm que ser banidos da vida pública, exemplados
por seu sórdido comportamento, já que perniciosos à Pátria e
ao povo. A falsa coragem deles, acobertada pela mazela da
impunidade, não prevalecerá jamais, nem diante do povo, nem
diante de Deus.
O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Carlos

Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sra. Presidente, Srs.

Deputados, visitantes, a qualidade de vida é o fator mais
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importante para se verificar o grau de desenvolvimento de
uma cidade. Levam-se em consideração a qualidade da rede
pública de ensino, a saúde pública, os serviços de
saneamento básico, as opções de lazer, o esporte, a oferta
de empregos, os salários pagos, a mão-de-obra especializada
e o atendimento aos trabalhadores rurais. Todos esses
fatores são determinantes para se estabelecer a qualidade de
vida dos habitantes e como parâmetros para as ações
político-administrativas dos governantes.
A Fundação João Pinheiro, baseada em dados estatísticos do
IBGE, escolheu as 20 melhores cidades de Minas e as 20
piores. Dentre as 20 melhores cidades para se morar no nosso
Estado. Belo Horizonte ocupa o primeiro lugar, sendo seguida
por Juiz de Fora, Uberlândia, Itajubá. Poços de Caldas,
varginha e outras muito menores que a nossa Montes Claros.
Dentre as 20 piores cidades para se viver em Minas, mais da

metade estão localizadas no Norte do Estado, e as demais no
vale do Jequitinhonha e no Noroeste de Minas. São João ao
Paraíso, Cristália, Rio Pardo, Grão-Mogol. Rubelita e
ItacamDira são citadas, demonstrando mais uma vez que a
nossa região necessita mais que nunca de um programa
especifico de investimentos, completamente diferenciado do
resto do Estado. Não é possível que continuem com a teimosia
de se estabelecer um tratamento único, como se Minas Gerais
fosse um Estado com problemas e dificuldades homogéneas.
Não se pode negar que o Governador Eduardo Azeredo tem
tentado promover a eqüidade, estabelecendo a justiça social.
o maior exemplo disso foi o projeto de lei de redistribuição
do ICMS, aprovado pela Assembléia Legislativa e que destinou
mais recursos aos municípios mais pobres. Foi de uma
importância fundamental, mas não pode ser visto como o ponto
final das preocupações e das medidas que urgem. Como já
disse, as várias regiões precisam ser analisadas de forma
especifica, e, como resultado, devem surgir programas
peculiares a caca região.
Montes Claros, mesmo possuindo uma das melhores
universidades estaduais do Pais, tem sido preterida em favor
de outras cidades nos momentos decisivos para a instalação
de grandes empreendimentos. Assim aconteceu com a Mercedes-
Benz, que se instalou em Juiz de Fora, com a Volkswagen, que
optou por Resende, e com diversos outros megaernpreendimentos
que certamente não irão para nossa cidade. Não levam mais em
consideração nem mesmo os benefícios que podemos
proporcionar através da SUDENE. como isenção de impostos
federais, estaduais e municipais. Preferem investir em
cidades ricas, bem administradas, com melhor qualidade de
vida a investir nos municípios norte-mineiros. Mudar esse
quadro é o desafio de todos nós. Não podemos ficar esperando
que aconteça um milagre ou que os investimentos nos cheguem
de repente, sem muita luta e sem ajuda dos governantes. E
necessário um grande esforço de todos nós e a parceria
imprescindível do Governacor do Estado.
Um Dom administrador tem que aliar a sua experiência com o
poder de agregar os futuros colaboradores e. juntos,
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estabelecerem os pianos e as diretrizes para o municipio.
Nessa missão, não há mais espaço para as medidas demagógicas
nem para o administrador populista, que, na verdade, é um
verdadeiro câncer que corrói as pretensões saudáveis de toda
uma gente. E preciso disciplinar e planejar cuidadosamente
as ações daqui para a frente, porque resultados duráveis
exigem perseverança e responsabilidade. E preciso ser
solidário. O isolamento enfraquece, e estamos observando um
total isolamento de nossa Montes Claros. Ninguém, em sã
consciência, prescinde do a poio do Governo do Estado, e em
Montes Claros, infelizmente, acontece tal fato.
Nada fica imutável no desenrolar aos fatos, e temos que nos

adaptar às exigências dos momentos. Se hoje ternos uma cidade
que não está incluida entre as melhores ao Estado, a culpa
não é da população, mas sim, daqueles q ue nos deixaram nesse
estado lastimável. As coisas duradouras. as grandes
conquistas só serão possiveis por meio do empenho, do
esforço e da ajuda externa que nos é oferecida. Não podemos
esperar que aquilo que está errado caia por si só. Temos que
agir imediatamente para ser os instrumentos dessa mudança.
Todos nós, sem exceção. A força de que precisamos virá de um
imperativo moral que não aceita mais os abusos e a
mesquinhez. Devemos, em nome de urna Montes Claros que todos
sonhamos e queremos, negar o nosso apoio a pessoas ineptas,
que mais uma vez querem nos usar e, para tanto, se
a presentam com propostas enganadoras e promessas que jamais
poderão ser cumpridas.
Este pronunciamento. Srs. De putados, liga-se ao fato de
nossa cidade estar numa verdadeira encruzilhada. Temos duas
candidaturas postas: urna, apoiada pela atual administração,
que já não conta mais com o apoio popular, com a confiança
do povo, e a do nosso colega, Deputado Jairo Ataide,
presente neste Plenário, candidatura que nasceu da vontade
cio povo de Montes Claros.
Nesta que é, talvez, a última oportunidade antes das

eleições e neste dia tão especial, em que S. Exa. o Deputado
Jairo Ataíde comemora seu aniversário, quero desejar-lhe
sucesso e que continue trilhando esse caminho, com o apoio
das grandes lideranças de uma cidade de grande porte e
importância. -
Temos confiança em seu trabalho, pelo que apresentou como
Deputado Estadual e pelo que é como cidadão e como pessoa
interessada em mudar os destinos e os designios da nossa
querida cidade. S. Exa. tem o nosso integral a poio e
sol idarieaade. E não poderia haver momento melhor que este.
na Casa do povo, com a minha representatividade como
Deputado Estadual, para hipotecar-lhe minha solidariedade e
dizer-lhe que, juntos, se Deus quiser, vamos, ao lado do
povo, escrever uma nova página na história administrativa de
Montes Claros. Parabéns, felicidades e continue em frente.
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Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, é possível

verificar de piano que não há "quorum" para continuação dos
trabalhos. Solicito o encerramento da reunião.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Tendo em
vista a importância das matérias constantes na pauta,
solicito ao Sr. Secretário que proceda á chamada dos
Deputados para recomposição de quorum'. Com a palavra, o
Sr. Secretário.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam á chamada 20 Deputados, que,
somados aos 6 que se encontram nas comissões, perfazem um
total de 26 Deputados, número suficiente para continuação
dos nossos trabalhos.

2g PARTE (ORDEM DO DIA)
la Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo Outros oradores inscritos, a
Presidência passa á 2a Parte da reunião, com a la Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comuni cações Apresentadas
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
Educação - aprovação, na 41a Reunião Ordinária, dos
Requerimentos ns 1.599/96. 1.605 a 1.615/96 e 1.618 a
1.621/96. do Deputado Wanderley Ávila; 1.604/96, do Deputado
Almir Cardoso; 1.616/96, do Deputado Ronaldo Vasconcel los;
1.622/96. do Deputado Ibrahim Jacob (Ciente. Publique-se.);
e dos Deputados Paulo Schettino - falecimento da Sra. Sara
Purisch, em Belo Horizonte; Miguel Barbosa - falecimento da
Sra. Domingas Noronha. em Poço Fundo; e Sebastião Navarro
Vieira - falecimento do Sr.	Hi põ l ito Martins Faloni,
Prefeito Municipal de Alterosa, emAlfer,as (Ciente. Oficie-
se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - Parecer oa
Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade co Projeto
de Lei nQ 715/96. do Deputado Paulo Piau, que altera
dispositivos da Lei ng 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária no Estado e dá outras providências. O
parecer conclui pela inconstitucionalidade do projeto.
Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do
Regimento Interno. Sobre a mesa, requerimento do Deputado
Paulo Piau, em que solicita a retirada de tramitação do
projeto. A Presidência defere o requerimento, nos termos do
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se o
projeto.
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Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade
ao Projeto ae Lei ng 743/96, do Deputado Gilmar Machado, que
dispõe sobre o comércio, apropaganda e o porte de armas de
fogo. O parecer conclui pela incor,stitucionaliaade do
projeto. Incluído em ordem do dia para os fins do art. 288
do Regimento Interno. Sobre a mesa, requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita a retirada de tramitação do
projeto. A Presidência defere o requerimento, nos termos do
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Arquive-se o
projeto.
Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade
do Projeto de Resolução ng 916/96. do Deputado Gilmar
Machado, que susta os efeitos da Resolução ng 63/96. de
31/7/96. da Secretaria de Administração. O parecer conclui
pela inconstiucionalidaCe do projeto.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar

Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

Sras. De
p
utadas. nosso posicionamento é Contrário ao parecer

da Comissão de Consti:uição e Justiça, com relação à
Resolução ng 916/96, de nossa autoria. Nosso objeTivo, com
esse projeto, é sustar os efeitos da Resolução ng 63/96, de
31/7/96. da Secretaria de Recursos Humanos. Trata-se daquela
resolução que o Secretário de Recursos Humanos e
Administração fez publicar no dia lg/8/96, suspendendo,
temporariamente, as concessões de afastamento para gozo de
férias-prêmio, a partir daquela data, para os servidores do
Poder Executivo, incluídos aqueles já publicados. Vamos
apresentar aqui o nosso entendimento com relação a essa
resolução, que, entendemos, fere os interesses dos
servidores e um direito já adquirido. Vamos estar aqui
mostrando nosso posicionamento com relação a essa matéria.
Percebe-se aue a regra e" erga omnes'. ou seja, dirige-Se a
todos os servidores do Poder Executivo, indistintamente.
Deixará de haver o exame da conveniência, caso a caso,
prevalecendo a norma que proíbe a concessão.
Alega o Sr. Secretário, em seus considerandos, que se vale

do seu poder discricionário para editar tal norma. Pergunta-
se, então: deteria aquela autoridade poder discricionário
para suspender, de maneira genérica, as coricessõespara gozo
cas férias-prêmio?
No nosso entendimento, cumpre aqui fazer a distinção,
inadiável, entre ato discriminatório  ato vinculado. Veja-
se o esclarecedor ensinamento de Celso Antônio Bandeira de
Melo. que diz: (- Lê:)
"Atos vinculados seriam aqueles em que, por existir prévia

e objetiva tipificação legal do único possível comportamento
da Administração em face da situação igualmente prevista em
termos de objetividade absoluta, a Administração, ao expedi-
los, não interfere com apreciação subjetiva alguma.
Atos discricionários, pelo contrário, seriam os que a
Administração pratica com certa margem de liberdade de
avaliação ou decisão segundo critérios de conveniência e
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oportunidade formulados por ela mesma, ainda que adstrita à
lei reguladora da expedição deles.'.
O que estamos querendo explicar? O que o Secretário da
Educação tem de fazer com relação às férias-prêmio é
examinar caso a caso; se, numa determinada Secretaria, o
servidor solicitou férias-prêmio, e, naquele determinado
momento, ela é prejudicial ao andamento do serviço público,
então o Secretário, naquele momento, não concede as férias-
prêmio e marca-as para outra oportunidade. Mas a atitude do
Secretário é a de não examinar questão alguma e simplesmente
fazer cessar o direito de a pessoa poder gozar as suas
férias-prêmio. E o que queremos é que volte a norma como
está determinada, e não, esse ato arbitrário do Secretário.
Que a Secretaria examine caso a caso. Vejamos um exemplo: Na
Secretaria da Educação, se não há condições, neste momento,
de conceder férias-prêmio a um professor, mas, no caso de
uma serviçal, que já fez a solicitação, e quando as outras
conseguem fazer o seu serviço sem a necessidade de nova
contratação, não vemos por que impedir essa pessoa de tirar
suas férias-prêmio. O mesmo acontece no caso de uma auxiliar
de secretaria. Se a pessoa reivindica suas férias-prêmio e
não há necessidade de contratação de outra, porque os
funcionários daquele órgão conseguem suprir a sua falta,
então, por que não lhe conceder as férias-prêmio? Ao mesmo
tempo, várias pessoas já tinham sido liberadas, e, no caso
de algumas, não havia necessidade de nova contratação, como
no caso da Secretaria da Saúde, para que as pessoas pudessem
gozar suas férias. Algumas já estavam no gozo delas; com
essa medida, o Governo fez com que retornassem, e suas
atividades de lazer ficaram prejudicadas, mesmo constituindo
um direito adquirido.
Se o Governo não quer conceder as férias-prêmio, deveria,

então, ter enviado um projeto para esta Casa, acabando com
elas. Mas ele não fez isso. O que ele está querendo com essa
medida é cercear um direito. E o que queremos é que ele faça
o que determina a lei, que é exatamente fazer com que seja
examinado caso a caso e que, se, realmente, houver prejuízo,
então, naquele momento ele não conceda as férias. Se não há
recursos para -pagamento de um novo funcionário, então que
não se concedam as férias-prémio; mas, quando não houver
necessidade de nova contratação, por que não permitir que
essas pessoas possam gozar suas férias-prêmio: Se ela não
gozar agora, vai gozar num Outro período, então, consegue-
se, nesse momento, uma certa folga de caixa, mas,
conseqüentemente, esse problema virá mais à frente. O
Governo quer fazer um certo equilíbrio? Então, vamos fazer,
mas vamos examinar cada caso. Não vamos fazer uma medida que
não permita que haja um exame dos casos.
O que queremos no nosso projeto de resolução é que volte a
ser como era, que os casos sejam examinados, e, ai sim, as
férias serão concedidas, ou não, pelos chefes imediatos. No
caso de as pessoas poderem sair porque serão substituídas
por outras do próprio órgão, não vejo razão para essa medida
do Governo. Então, estamos solicitando aos Deputados que
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derrubem esse parecer, para que possamos discutir mais
profundamente essa q uestão. também quanto ao mérito. Ontem
mesmo, nos jornais, o Governador do Estado já dizia que pode
rever a questão. Por quê? Porque ela está trazendo um
desgaste desnecessário. Se o Secretário pode conceder ou não
as férias-prêmio, de acordo com o bem do serviço público.
para Que tomar uma medida dessas, uma medida de exceção como
essa, de suspensão, indistintamente, sem análise, das
férias-prêmio de vários servidores que já a haviam
solicitado? Dando outros exemplos, temos profissionais, os
quais o Estado fala que quer valorizar, pois quer
profissionais cada vez mais qualificados. E há profissionais
que haviam requerido suas férias-prêmio, para fazer
aperfeiçoamento e para estudar a fim de fazer prova de
mestrado.
Essas pessoas serão penalizadas. E o Estado vem falar em

qualidade, vem falar que está preocupado com a qualificação
dos trabalhadores. Mas, quando eles querem se qualificar,
vem uma mediaa arbtrária Co Governo que não Ines permite
isso.
E por isso Que estamos pedindo aos colegas que avaliem essa

questão antes de votar. Todos sabem que as férias-prémio são
um direito dos servidores. Vamos permitir que o Secretário
estude cada caso e veja se haverá prejuizo ou não para o
servidor.
Queremos solicitar aos colegas Deputados que votem para
derrubar esse parecer para que possamos continuar
trabalhando de forma a fazer um projeto justo. Muito
obrigado.
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Rêgis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

queremos demonstrar a nossa concordância com o parecer em
questão.
Mas subimos a esta tribuna para reverenciar a memória do
Sr. Hipólito Martins Faloni. Prefeito da cidade de Alterosa,
no Sul de Minas, vinculado ao PFL, que mor-eu ontem, aos 49
anos. Como parlamentar cia região, não podeniamos deixar de
trazer a nossa nomenagem. e a do nosso partido, ao Prefeito
Hipálito Martins Faloni, Dois se trata de um administrador
público que cumpriu fiel e abnegadamente o seu mandato de
Prefeito, que se encerraria rio dia 31/12/96. O Sr. Hipõlito
Martins Faloni deu demonstração a seus colegas de Minas de
como ser um alcaide Consciente, decidido, realizador e.
acima de tudo, probo. Exemplos como os dele devem ser
louvados da tribuna da Assembléia, principalmente numa época
em que Prefeitos transformam suas administrações em casas de
nogocios, tornando-se verdadeiras vergonhas locais. Queremos
reconhecer, na pessoa do Prefeito de Alterosa, um exemplo
digno, que deve ser seguido por todos aqueles que disputam
cargos eletivos.
O Prefeito Hipõlito Martins Faloni, q ue iniciou a
administração de Alterosa voltado para as grandes causas do
municipio, principalmente para a agricultura, com a
implementação do Projeto Fundão Agricola, que grandes
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incentivos trouxe para a agricultura local; que realizou
obras importantíssimas para a população, como o ginásio
poliesportivo, inaugurado na semana passada, necessário para
a comunidade não só para as disputas esportivas mas também
para a realização de eventos artísticos, culturais e
políticos tão importantes para um município; que executou
obras relevantes nos âmbitos da educação e da saúde, entre
outros, deixa um grande exemplo para nós e para todos
aqueles que o conheceram e uma saudade imorredoura. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Não há

outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de "quorum para votação da matéria constante
na pauta, motivo por que suspende a reunião até que se
recomponha o "quorum'. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para verificação de "quorum". Com a palavra, o Sr.
Secretário.
O Sr. Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados.
Portanto, não há quorum para votação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Inexistindo matéria na faixa
constitucional em fase de discussão, e não havendo oradores
inscritos para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de
logo mais, às 20 horas, e para a especial de amanhã, dia 19,
às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como
para a ordinária deliberativa de amanhã, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 133a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 17 DE SETEMBRO DE 1996

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila
e Francisco Ramalho

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nQ 895/96;
discursos dos Deputados Raul Lima Neto e Gilmar Machado;
encerramento da discussão - Questão de ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Rêmolo Aloise - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Antônio Genaro - Antônio Roberto
- Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Biiac Pinto - Carlos
Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues -
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Djalma Diniz - Durval Ângelo - Francisco Ramalho - Geraldo
Rezende - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Irani Barbosa - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira
- Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Marcos Helênio - Marco Régis -
Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Simão Pedro Toledo -
Toninho Zeitune - Wilson T-ópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As
20h15min, a lista de comparecimento registra a existência de
número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a oroteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, a Sra. 2a-Secretária, para
proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ia PARTE
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 2-Secretária 'ad hoc', procede
à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - Nos termos do

edital de convocação, a resicéncia vai cassar á 2 Parte da
reunião, com a discussão é a votação da matéria constante na
pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos termos
do edital de convocação, discussão, em turno único, do
Projeto de Lei flQ 895/96. do Governador do Estado, que
altera a Lei ng 11.394. de 6/1/94, que cria o Fundo de
Desenvolvimento Regional do Jaiba e dá outras providências.
- A seguir, fazem uso da palavra para discutir o projeto os

seguintes Deputados:
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente. Srs. Deputados,
sou da região do Norte de Minas, e posso dizer que todos nós
sabemos da importância do Projeto Jaiba.
Diga-se, de passagem, que já se gastou com aquela regiã-o
uma quantia exorbitante em Governos anteriores. E o
Governador Eduardo Azeredo, pelo seu caráter e pela
compreensão da importância do nosso Norte de Minas, ter
demonstrado uni interesse impar Delo Jaiba.
Pretendo discutir esse projeto, mas quero pedir 5 minutos
para, acuracamente, examiná-lo, bem como as emendas que
existem.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, embora disponha de 27
minutos, pretendo utilizar o menor prazo possível. Quero
dizer que este Deputado é plenamente favorável ao projeto em
sua integra, porque sabemos q ue o Norte de Minas é uma das
regiões mais ricas, mais lindas, talvez uma das mais nobres
regiões do nosso Pais, e não apenas do Estado mineiro. E
absurdo o descaso com que é tratada a região por parte das
autor idades . talvez causado pelo desconnecimento das
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riquezas de que é possuidora. São terras produtivas,
chamadas de cerraciões e chapadões, ca pazes de produzir as
mais saborosas frutas do Planeta, capazes de produzir
qualquer tipo de grão que lá for plantado, mas que, por
falta de irrigação, não têm sido aproveitadas. Podemos
perceber, através das experiências do povo de Israel, que.
do deserto do Negueve, onde as terras são, talvez, 100 vezes
piores que as do Nordeste brasileiro, foi feito um celeiro
de frutas e grãos que são exportados para todo o mundo,
fortificando a economia israelense. E necessário voltar
nossa atenção para as riquezas dadas por Deus ao Norte de
Minas.
O Norte de Minas, meus senhores e minhas senhoras, é rico
em terras apropriadas para determinado tipo de frutas e
legumes e, também, possui vasto campo para o turismo.
Desconhecemos as belezas de nossos rios, como o rio
Carinhanha, o rio Pandeiros, o rio Coxá; desconhecemos a
cabeceira do rio Coxá. que tem em Minas um pantanal de
beleza impar, só equiparado ao do Mato Grosso. Lá
encontramos até tuiuiú. Vimos tantas vezes o nosso amigo
Charles Brown, desculpem-me, o nosso companheiro, também
Deputado. Carlos Pimenta, falar com veemência em cefesa do
Norte de Minas, no que concordamos plenamente, pois ele é um
dos pilares ca defesa da região norte-mineira. Apenas
discordamos do Deputado, quando diz tratar-se de uma região
pobre. O povo é pobre porque não tem sido assistido pelas
autoridades, não tem recebido os incentivos q ue esse projeto
pretende dar, como exemplo, no Jaiba. O desenvolvimento do
Jaiba haverá de ser um dos maiores projetos da América do
Sul em termos de produção.
Portanto, defendemos a aprovação do projeto pelo seu

mérito. Cremos em todos os Deputados compromissados com o
Norte de Minas, alinhados ao pelotão dos Deputados do Norte.
Com eles contamos aqui com a defesa e a apologia erudita de
nosso companheiro Cléuber Carneiro e de tantos Outros;
cremos no beneficio, não só para os Deputados e para o povo
do Norte de Minas, mas para todo o nosso Pais, para todo o
nosso continente e para toda a terra, porque, sem dúvida, o
Norte de Minas -tem condições de se tornar um dos celeiros do
Brasil e do mundo. Muito obrigado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados
e Sras. Deputadas. pessoas presentes nas galerias, estaremos
discutindo agora c Projeto de Lei ng 895/96.
- Lê o Projeto ce Lei ng 895/95, publicado na edição do dia
10/7/95.
O Deputado Gilmar Machado - Este é um projeto extremamente
importante que, em breve, estaremos aqui votando. Era o que
tínhamos a discutir. Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos,

encerra-se a discussão.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, realmente a
nossa concordância era quanto ao encerramento da discussão,
mas acho que é desnecessário iniciar o processo de votação.
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porque vamos solicitar a verificação de quorum". Conforme o
que foi falado, acordamos o encerramento da discussão deste
primeiro projeto, que, realmente, para i sso, tinha número
suficiente, mas não o tem para votação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de 'quorum' para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputados para as reuniões
extraordinárias de amanhã, dia 18. às 9 horas e às 20 horas,
nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa, também de amanhã, ás 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 134a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE SETEMBRO DE 1996

Presidércia cos Deputacos Agcs'nho DatrJs e
Wanderley t.viia

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Votação, em tuno único, do Projeto de .e rg 895/96:
discurso do Deputado Gilmar Machado; questão de ordem;
chamada para recomoosição ce"quorum"; inexistência de
número regimental para votação - Suspensão e reabertura da
reunião - Discussão, em 2g turno, do Projeto de Lei nQ
896/96; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Wanderley Ávila - Sebastião Navarro
Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano
Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon
Melo - Dimas Rodrigues - Djalrna Diniz - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gilmar Machado - Gil Pereira - C-lycon Terra Pinto - Hely
Taraúinio - Irani Barbosa - Jairo Ataide - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz António Zanto - Marcos Helênio -
Marco Régis - Maria Olivia - Mauri Torres - Miguel Barbosa -
Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu
Queiroz - Ronaldo Vasconceilos Sebastião Costa - Simão
Pedro Toledo - Toninho Zeitune - Wilson Trõpia,

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 9h15min, a
lista de comparecimento re g istra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2a-Secretãria, para roceder à leitura
da ata da reunião anterior.

la PARTE
Ata
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- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - Nos termos
do edital de convocação, a Presidência vai passar à 2 51 Parte
da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante
na pauta.

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

Lei flQ 895/96. do Governador do Estado, que altera a Lei ng
11.394, de 6/1/94, que cria o Fundo de Desenvolvimento
Regional do Jaiba e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda ng 1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina
pela sua aprovação com a Emenda ng 1, da Comissão de
Justiça, e com as Emendas ns 2 e 3, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira oDina pela aprovação do
projeto com a Emenda ng 1, da Comissão de Justiça, com as
Emendas ngs 2 e 3, da Comissão de Agropecuária, e com as
Emendas ngs 4 a 6, que apresenta. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, pessoas presentes nas galerias, estamos
encaminhando a votação favoravelmente ao projeto, uma vez
que se trata realmente de um projeto que visa a promover o
desenvolvimento de uma importante região do Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço a V. Exa.
que seja feita a chamada para recomposição de "quorum",
pois, como V. Exa. pode verificar, não há número regimental
para que possamos votar o projeto.
O Sr. Presidente - A Presidência acolhe a questão de ordem

do Deputado Gilmar Machado e solicita à Sra. Secretária que
proceda à chamada dos Srs. Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 32 Deputados. Não

há"quorum" par-a votação.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência suspende a reunião por 15
minutos, para aguardar que se recomponha o "quorum' para
votação. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. A
Presidência verifica, de piano, que permanece a falta de
"quorum" para votação e passa à discussão das matérias
incluidas na "faixa constitucional".
- A seguir, tem sua discussão encerrada, em 2g turno, o

Projeto de Lei ng 896/96. do Governador do Estado, que dá
nova redação ao "caput" do art. 3g da Lei nQ 12.082, de
12/1/96.

ENCERRAMENTO



O Sr. Presidente - Persistindo a inexistência ce Quorum"
para votação, e, como as matérias em fase de votação se
encontram sobrestando as demais proposições da pauta, a
Presidência encerra a reunião, convocaro os Deputados para
a ordinária deliberativa de logo mais. às 14 horas, com a
ordem do dia já publicada, e para a extraordinária, também
de hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA lOa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de
março de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro
Toledo, Arnaldo Perina, Ivair Nogueira e Clêuber Carneiro,
membros da Comissão de Constituição e Justiça: Geraldo
Santanna (em substituição ao De putado Anderson Adauto, por
indicação da Liderança do PMDB), Péricles Ferreira
(substituindo o Deputado João Leite, por indicação da
Liderança do PSDB) e Marcos Helênio (em substituição ao
Deputado Gilmar Machado, Dor indicação da Liderança do PT).
membros da Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo
e Lazer: e Cléuber Carneiro, Marcos Helênio, Ivair Nogueira.
Péricles Ferreira e Arnaldo Penna (substituindo os dois
ültimos, respectivamente, aos Deputados Miguel Martini e
Romeu Queiroz, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Santanna, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Clêuber Carneiro que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presioente informa Que a
reunião se destina a apreciar, em lg turno, o parecer do
relator, designado pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Drçamentár'ia, do Projeto de Lei no 649/96, de autoria do
Governador do Estado. Que dá nova redação ao art. 11 da Lei
no 11.517. de 13/7/94. Passa, então, a palavra ao relator.
Deputado Pér'ic l es Ferreira, que apresenta parecer mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo no 1. Colocado em discussão o parecer, o
Deputado Arnaldo Penna apresenta a Proposta de Emenda flQ 1
ao Substitutivo no 1. Também faz uso da palavra, para
discutir, o Deputado Marcos Helênio. Encerrada a discussão,
o Presidente coloca em votação o parecer do relator, salvo a
proposta de emenda, o qual é aprovado. Logo aoós, é votada a
proposta de emenda do Deputado Arnaldo Penna, que também é
aprovada. A Presidência indaga do relator se concorda com a
alteração aprovada. Estando este de acordo, o Presidente
suspende a reunião por 10 minutos para elaboração da nova
redação do parecer. Reabertos os trabalhos, o relator
procede à leitura da nova redação, a qual é aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presicência agracece a

1
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presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio - Geraldo
Rezende - Elbe Brandão - Péricles Ferreira - Arnaldo Penna -
Leonidio Bouças . - -
ATA DA 26a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇAO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de setembro
de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Ailton Vilela, Marcos
Helênio e José Braga (substituindo os três últimos aos
Deputados Simão Pedro Toledo. Anivaldo Coelho e Ivair
Nogueira, por indicação das Lideranças do PSDB. do PT e do
PDT, respectivamente), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Geraldo Rezende, Clêuber Carneiro, Marcos Helénio e
Ailton Vilela (substituindo este ao Deputado Miguel Martini,
por indicação da Liderança dO PSDB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número
regimental e verificada a ausência dos Presidentes e Vice-
Presidentes, assume a direção dos trabalhos o Deputado
Clêuber Carneiro. O Presidente esclarece que a reunião tem
por objetivo a apreciação do Projeto de Lei nQ 923/96, de
autoria do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Santo
Antônio do Aventureiro. Logo após, solicita ao Deputado
#ilton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Devido à ausência do Deputado Leonidio Bouças,
relator do mencionado projeto pela Comissão de Constituição
e Justiça, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Arnaldo Penna, que emite parecer mediante o qual conclui
pela juridicidace, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria. Com a palavra, o relator, Deputado
Geraldo Rezencie, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei ng 923/96 no lQ turno.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
os pareceres aprovados por unanimidade. Cumprida a
finalidade da -reunião, o Presidente agradece a presença dos
Deputados, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Marcos Helênio - Leonidio
Bouças - Pêricles Ferreira Geraldo Rezende - Arnaldo
Penna.
ATA DA 39,1 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As auatorze horas e trinta minutos co dia onze de setembro
de mil novecentos e noventa e seis. reúnem-se na Sala das
Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Romeu Queiroz. Elbe
Brandão. Ajalrnar Silva (em substituição ao Deputado Simão
Pedro Toledo, por indicação da Liderança do PSDB) e Marcos
Helênio (subs.uindo o Deputado Anivaldo Coelho, por



indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Jairo
Ataide e Elbe Brandão, membros da Comissão de Administração
Pública: Miguel Martini, Romeu Queiroz. Geraldo Rezende,
Marcos Helênio. Alencar da Silveira Júnior e Jairo Ataicie,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental. o Presidente.
Deputado Ajalmar Silva, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Romeu Queiroz que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar os Pareceres para o lQ Turno
dos Projetos de Lei ns 920/96. do Governador do Estado, que
altera a denominação e reorganiza a Secretaria de Esportes,
Lazer e Turismo, extingue cargos e dá outras providências;
921/96. do Governador do Estado, que altera a denominação cia
Secretaria cie Indústria e Comércio, de que trata a Lei n
l2.160. de 27/5/96. para Secretaria de Indústria, Comércio e
Turismo e dá outras providências: 933/96, do Tribunal de
Justiça, que institui contribuição previdenciánia para
custeio de proventos de aposentadoria dos magistrados e dos
servidores do Poder Judiciário do Estado, e 949/96, da
P rocuradoria-Geral de Justiça, aue institui contribuição
previdenciária para custeio parcial de aposentadoria dos
membros e dos servidores do Ministério Público do Estado. O
Presidente esclarece, ainda, que. nos termos do art. 135, Ç
1 Q. do Regimento Interno, os relatores dos Projetos de Lei
nQs 920 e 921/96 foram anteriormente designados. O
Presidente apresenta requerimento solicitando inversão da
pauta. para que o Projeto de Lei nQ 921/96 seja apreciado
antes do Projeto de Lei fl 920/96. Após votação, é aprovado
o requerimento. Passa-se, então, ao Projeto cie Lei ng
921/96. Estando ausente o relator anteriormente designado
pela Comissão de Constituição e Justiça, a Presidência
redistribui a proposição ao Deputado Romeu Queiroz. a quem
oassa a palavra. Este emite parecer que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria, o qual, discutido e votado, é aprovado. Relator
pela Comissão de Administração Pública, o Deputado Ajalmar
Silva apresenta parecer que conclui pela aprovação do
projeto. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. O Deputado Geraldo Rezende, relator pela Comissão
cie Fiscalização Financeira e Orçamentária, procede à leitura
de seu parecer. Que também conclui pela aprovação da
Pro

p
osição. Após discussão e votação, é aprovado o parecer.

Passa-se, logo após, ao Projeto de Lei nQ 920/96. O Deputado
Arnaldo Penna, relator pela Comissão de Constituição e
Justiça, apresenta seu parecer, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da
matéria. Discutido e votado, é aprovado o parecer. O
Deputado Ajalmar Silva, relator pela Comissão de
Administração Pública, emite parecer concluindo pela
aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 4, o qual,
colocado em discussão e votação, é aprovado. 0 relator pela
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado
Alencar da Silveira Júnior, apresenta parecer que conclui
pela aprovação da pr000sição com as Emendas ns 1 a 4. da
Comissão de Administração Pública, e S. de sua autoria. Após
discussão e votação, é o parecer aprovado. Neste momento.
comparece ao recinto da reunião o Deputado Simão Pedro
Toledo, e retiram-se os Deputados Miguel Martini e Alencar
da Silveira Júnior. A Presidência passa ao Projeto de Lei n
933/96 e designa o Deputado Simão Pedro Toledo relator pela
Comissão de Constituição e Justiça. Este procede à leitura
de seu parecer, que conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da proposição com a Emenda ng
1. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado.
Designado relator pela Comissão de Administração Pública, o
Deputado Jairo Ataide apresenta seu parecer, que Conclui
pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 2 a 4, de sua autoria. Discutido e
votado, é aprovado o parecer. Para emitir parecer pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a
Presidência designa o Deputado Geraldo Rezende, que
apresenta parecer mediante o qual conclui pela aprovação da
matéria com as Emendas ngs 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e 2 a 4, da Comissão de Administração Pública.
Discutido e votado, é o parecer aprovado. Prosseguindo.

passa-se à apreciação do Projeto de Lei flQ 949/96. A
Presidência designa o De putado Simão Pedro Toledo relator
pela Comissão de Constituição e Justiça. Este emite parecer
que conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade da proposição. Após discussão e votação, é
aprovado o parecer. Pela Comissão de Administração Pública.
o Presidente designa relator o De putado Jairo Ataide. e este
procede à leitura de seu parecer, que conclui pela aprovação
da matéria com as Emendas ns 1 e 2. O parecer, após ser
discutido e votado, é aprovado. Designado relator pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o
Deputado Geraldo Rezende apresenta parecer que conclui pela
aprovação do projeto com as Emendas nQ 1 e 2. da Comissão de
Administração Pública. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado, com declaração de voto do Deputado Arnaldo
Penna. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, solicita a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 18 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças - Elbe
Brandão - Marcos Helênio - Geraldo Rezende - Péricles
Ferreira - Arnaldo Penna.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
No 841/96

Comissão ce Saúde e Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em
epigrafe visa assegurar o oferecimento preventivo e
gratuito, pelo Estado, no ámito do SUS, do exame de triagem
de diagnóstico da deficiência de alfa-1-antitripsina e dá
outras providências.
Examinada a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que Concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresentou as Emendas ns
1 e 2, cabe a esta Comissão emitir parecer sobre o projeto,
nos termos regimentais.

Fundamentação
Distúrbio comum, embora nem sempre identificado, a
deficiência de alfa-1-antitripsina é transmitida
geneticamente por alelos co-dominantes. Suas manifestações
clinicas são, em adultos, predominantemente pulmonares, como
dispnéia, enfiserna, bronquite, pneumonia e asma. Em
crianças, podem ocorrer diarréia, vômito, icterícia
colestática, hepatoesplenomegalia, ascite. sangramento
intestinal e cirrose hepática.
Mais raramente, quadros inflamatórios ou imunodepenoentes
têm sido descritos em associação com a deficiência dessa
gi icoproteina.
Nos casos de doença hepática severa devida a tal
deficiéncia, o transplante de fígado tem sido a única
terapêutica utilizada.
O diagnóstico precoce e a prevenção subseqüente de
inflamação pulmonar devida a infecções, ao uso de fumo e a
agentes irritantes aéreos compõem o procedimento mais
racional para retardar a progressão do enfisema pulmonar
associado com a deficiência de alfa-1-antitripsina Indica-
se, ainda, como medida preventiva, a vacinação contra
pneurnococos e contra o vírus da gripe.
Notamos que o autor do projeto se preocu pa em fundamentar,

com base em dados estatísticos. a necessidade da realização
do exame, visto cue. no Estado, o número de cortadores da
deficiência é considerável.
Sabemos que a carência de recursos é fator que limita as
possibilidades de atendimento aos que utilizam os serviços
do SUS. A adoção de medidas preventivas fará reduzir, a
longo prazo, os gastos com saúde.
A importância da prevenção no funcionamento do SUS é
reconhecida em mandamento constitucional, mais precisamente
no art. 198 da Carta Magna, que, de forma expressa, coloca
como diretriz o "atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez.
assegura aos seus tutelados absoluta prioridade na
efetivação do direito à vida e à saúde, entre outros.
Cumpre levar em conta, ainda, o fato de que o enfisema
pulmonar muitas vezes configura quadro incapacitante para o
trabalho e, portanto, gerador de ônus para a previdência
social.
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Verifica-se também a conveniência de fazer coincidir a
realização do exame proposto com o exame do pezinho", de
execução prevista em lei. Isso representará, por certo,
economia para os cofres públicos.
Concluindo, sugerimos o desdobramento do art. 2Q, de modo a
assegurar que o poder público divulgue informações sobre a
prevenção do enfisema pulmonar, independentemente da criação
de centro de referência para tal fim. Reconhecemos,
entretanto, a extrema relevância de que seja criado um
centro para divulgar a importância do exame proposto e dar
informações à população e ás unidades de saúde a respeito de
todos os dados necessários à realização do teste e ao
acompanhamento dos pacientes portadores da deficiência.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng
841/96 com a Emenda ng 2, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, e a Subemenda ng i à Emenda ng 1, da
mesma Comissão, redigida a seguir.

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA No 1
Dê-se ao art. 2g a seguinte redação:
"Art. 2Q - O Poder Executivo divulgará informações sobre a
importância, a forma e os locais de realização do exame de
que trata esta lei e sobre os procedimentos a serem adotados
no acompanhamento de portadores da deficiência de alfa-1-
anti t ri ps i na.
Parágrafo único - Para a execução do disposto no 'caput

deste artigo, poderá ser criado, no âmbito do SUS, o Centro
de Referência de Deficiência de Alfa-1-antitripsina.".
Sala das Comissões. 18 de setembro de 1996.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Jorge Eduardo de

Oliveira, relator - Marco Régis - Luiz Antônio Zanto.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

N9 869/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública a entidade
denominada Ministério Estratégia, com sede no Município de
Belo Horizonte.-
Publicado em 27/6/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, conforme o disposto no art. 195. c/c o
art. 103, V. 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme documentação apresentada, o Ministério Estratégia

é pessoa jurídica sem fins lucrativos, funciona há mais de
dois anos e os membros de sua diretoria são pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.
Encontra-se, pois, em perfeita consonância com as

exigências da Lei ng 12.240, de 5/7/96, que disciplina a
concessão do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
869/96 na forma proposta.



fN
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Aílton Vilela.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 902/96
Comssão ae Consttução e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em
exame objetiva declarar de utilidade pública a entidade
Assistência Evangélica Social, com sede no Município de
Carat 1 nga.
Publicado em 8/8/96, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a". do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme a documentação apresentada, a referida entidade é
pessoa jurídica, funciona há mais de dois anos, não tem fins
lucrativos, e os membros de sua d'retoria são pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exencicio de seus cargos.
Assim, a instituição atende plenamente ao disposto na Lei
nQ 12.240, de 5/7/96, que disciplina a declaração de
utilidade pública.

 

Entretanto, para correção do nome da instituição, é
necessária a apresentação de emenda ao projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei flQ
902/96 com a Emenda ng 1. a seguir redigida.

EMENDA No 1
Dê-se ao art. lQ a seguinte redação:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a

Assistência Evangélica Social, com sede no Município de
Carat inga.".
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
Geaido Santanna, Presiente - Anivaldo Coe'ho. relator -

Autor, Vilela - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 906/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatorio
O projeto de lei em tela, de iniciativa do De putado Aja'mar
Silva, pretende decla r ar de utilidade pública a Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Estrela do Sul
com seoe no Município de Estrela do Sul.
Na forma regimental, depois de publicada, veio a proposição
a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
ouanto aos as pectos jurídico. constitucional e legal.

Fundamentação
De acordo com a documentação que compõe o processo, a

associação em questão, entidade sem fins lucrativos, dotada
de personalidade jurídica, encontra-se em regular

za^	 funcionamento há mais de dois anos. Seus Diretores são
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício aos
respectivos cargos.
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Estão, pois, atendidas as prescrições estabelecidas pela
Lei ng 3.373, de 12/5/65, modificada pela Lei flQ 12.240. de
5/7/96, para que a entidade possa ser declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Em vista do exposto. concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
906/96 na forma originária.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Ailton Vilela - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 907/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em

análise tem por objetivo instituir o Dia do Policial Civil
do Estado ce Minas Gerais, a ser comemorado no dia 10 ce
maio.
Publicada, veio a proposição a esta Comissão a fim de ser
examinada preliminarmente quanto aos aspectos juridico,
constitucional e legal, nos termos dos arts. 195 e 103, V,
"a". co Regimento Interno.

Fundamentação
A ceflagração do processo de tramitação da proposição por
iniciativa parlamentar afigura-se-nos adequada, tendo em
vista o disposto no art. 65 da Carta Estadual.
Com efeito, esse dispositivo constitucional assegura a
qualquer membro da Assembléia Legislativa, entre outras
competências, a iniciativa de lei complementar ou ordinária.
Ao examinar a questão ca competência do Estado Fecerado
para tratar da matéria, cumpre-nos citar o f lg do art. 25
da Constituição Federal, que dispõe "in verbis":
" lg - São reservadas aos Estados as competências que não

lhes sejam vedadas por esta Constituição.'
Do cisposto no art. 22 ca Carta Feceral, que trata dos atos
legislativos de competência privativa da União, depreende-se
que o aludido f lg confere ao parlamentar estadual
legitimidade para legislar sobre a instituição de data
comemorativa.
Portanto, não se vislumbra vicio de natureza jurídica que
imponha Óbice ã aprovação do projeto ce lei em análise.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
907/96 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, P r esidente - Arivalco Coelro, relator -
Arnaldo Penna - Ailton Vilela.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI
No 910/96

Comissão de Constituição e Justiça
Reatório
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De autoria do Deputado Jairo Ataide, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Santana da Vargem, com sede no Município de Santana da
Vargem.
Nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, 'a", do
Regimento Interno, depois de publicada, veio a matéria a
esta Comissão a fim de ser examinada quanto aos aspectos
juridico, constitucional e legal.

Fundamentação
As normas pelas quais as sociedades podem ser declaradas de
utilidade pública estão consubstanciadas na Lei ng 3.373, de
13/5/65, alterada pela Lei ng 12.240, de 5/7/96. De acordo
com o art. lg desta lei, as sociedades civis, associações e
fundações constituídas ou em funcionamento no Estado com o
fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade
podem ser declaradas de utilidade pública, desde que possuam
personalidade jurídica, estejam em funcionamento há mais de
dois anos, não remunerem os cargos de diretoria e tenham
como Diretores pessoas idóneas.
A documentação juntada ao processo comprova que a entidade
satisfaz, inteiramente, as citadas prescrições, não
existindo, portanto, óbice à tramitação do projeto.
Cumpre-nos, no entanto, apresentar emenda ao projeto, que

adequa o texto do art. lQ à boa técnica legislativa, o que
será formalizado na parte conclusiva deste parecer.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
910/96 com a Emenda no 1, nos termos seguintes.

EMENDA No 1
Dê-se ao art, lQ a seguinte redação:
"Art. lg - Fica declarada de utilidade pública a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santana da
Vargem, com sede no Município de Santana da Vargem.
Sala das Comissões. 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Ailton Vilela - Arnaldo Penna.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

No 915/96 -
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto em tela
visa a declarar de utilidade pública a Loja Maçônica
Mensageiros da Paz ng 114, com sede no Município de Teófilo
Otôni.
Publicado em 10/8/96, veio o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V,
"a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Tendo em vista a documentação apresentada, verifica-se que

a referida entidade cumpre os requisitos constantes na Lei
nQ 12.240, de 5/7/96. que disciplina a declaração de
utilidade pública.
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Entretanto, faz-se necessária a apresentação de emenda ao
projeto para corrigir o nome da entidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
915/96 com a Emenda ng 1, redigida a seguir.

EMENDA NQ 1
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação:
"Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a Loja

Maçônica Mensageiros da Paz ng 114, com sede no Município de
Teófilo Otôni.".
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Ánivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Ailton Vilela.
PARECER PARA O lç TURNO DO PROJETO DE LEI

No 919/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto
de Lei nQ 919/96 objetiva acrescentar parágrafo ao art. lg
da Lei ng 9.532. de 30/12/87.
Publicada em 20/8/96, a matéria foi distribuída ás
comissões competentes para receber parecer, nos termos do
art. 195, c/c O art. 103. do Regimento Interno.
Preliminarmente, cumpre a esta Comissão emitir parecer

sobre a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade
da matéria, fundamentado nos termos a seguir.

Fundamentação
Conforme decisão discricionária do Governador do Estado, a
escolha de Diretores de escolas públicas é feita mediante
sistema eletivo. Por esse sistema, os servidores da rede
estadual de ensino eleitos para ocuparem cargos de direção
têm um mandato a cumprir, ao fim do qual devem se submeter a
novo processo eleitoral para permanecerem no cargo.
Em face disso, o projeto sob comento visa acrescentar à Lei
ng 9.532, de 30/12/87, dispositivo que assegura aos
Diretores de estabelecimentos estaduais de ensino o direito
de continuarem recebendo a remuneração do cargo após o
cumprimento de- cinco anos de exercicio, desde que a
exoneração não seja a pedido ou por penalidade. Estabelece-
se exceção à regra geral vigente, que assegura ao
funcionário público o direito de continuar percebendo a
remuneração de cargo de provimento em comissão que ocupe,
contanto que tenha exercido cargos comissionados por período
igual ou superior a dez anos, consecutivos ou não.
Para que se compreendam o alcance e os objetivos da medida
proposta, deve-se comparar a situação dos servidores
nomeados para cargos de direção das escolas públicas com a
situação dos servidores nomeados para os demais cargos
comissionados, uma vez que esses cargos, pela própria
natureza, não exigem um processo especifico para o seu
preenchimento e tampouco têm determinado previamente o prazo
para o término de seu exercício.
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4 razoai1iaade da medida em apreço está, pois, no
reconhecimento do tratamento desigual dado aos servidores
ocupantes de cargos de direção de escola pública, que afasta
a possibilidade de que essa categoria alcance o beneficio do
apost i lamento, pela sistemática adotada pela referida Lei ng
9.532, de 1987.
Assim, corno o processo eleitoral mencionado deu um novo
tratamento aos servidores que ocupam os cargos de direção.
nada impede que a iei que disciplina a forma de
apostilamento estabeleça distinções, sem ofensa ao principio
isonómico. Ao contrario, restabelece-se o principio da
eqüidade, que determina o tratamento desigual aos que se
encontram em situações diferenciadas. Na esteira desse
entendimento, não vislumbramos óbice â tramitação do projeto
nesta Casa. A matéria é ce competência estadual, nos termos
do art. 25, lQ, da Constituição Federal, devendo ser
disciplinada por lei, conforme dispõe o art. 61. IX. ca
Carta mineira.

Conclusão
Concluímos, pois, pela juridicidade. pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n
919/96.
Sala das Comissões. 7 ce setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presioente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Aliton Vilela.
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 922/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Fiscalização Financera e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em

epigrafe visa a autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
imóvel à Mitra Diocesana de Diamantina.
Publicada no Diário do Legislativo" de 22/8/96, a
proposição, que tramita em regime de urgência devido a
solicitação do Governador do Estado constante na Mensagem ng
136/96, vem às Comissões de Constituição e Justiça e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para ser apreciaca
em reunião conjunta.
Cabe a esta Comissão o exame dos aspectos jurídico,
constitucional e legal da matéria, conforme preceitua o art.
195. c/c O art. 103. V. a, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de le sob comento visa a autorizar o Poder
Executivo a fazer reverter á Mitra Diocesana de Diamantina
imóvel constituído por terreno de 2.508.86m2. excedente de
bem público havido pelo Estado por doação gravada com
encargo.
E imprescindível lembrar que qualquer atividade do
administrador público, ai compreendida a transferência de
domínio ou de uso de bem imóvel do Estado para outa
entidade pública ou mesmo particular, deve atender ao
principio da legalidade, que determina a existência de
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comando legal para o ato a ser praticado, sob pena de
nulidade, conforme o estabelecido no art. 13 da Constituição
mineira.
Estatui, ainda, a Carta Política do Estado, em seu art. 61,

que à Assembléia Legislativa cabe dispor sobre todas as
matérias de competência co Estado e, especificamente, sobre
transferência de domínio de seus bens imóveis.
A autorização legislativa é, então, 'conditio sine qua nori"
para conferir validade aos atos administrativos tendentes a
fazer transferência de domínio de bens imóveis públicos, uma
vez que tais atos, por sua própria natureza, são vinculados.
ou seja, só podem ser efetivados inteiramente presos ao
enunciado da lei.
Além de atender ã estrita legalidade, o ato, para ser
considerado legitimo, deve conformar-se ainda com a
finalidade de atender sempre ao interesse público.
Analisando-se a proposição por esse prisma, e levando-se em
conta a informação do Chefe do Poder Executivo de que o
Estado não tem projetos para a utilização do oem, entendemos
ser melhor para a administração pública, que teria oorigação
constitucional de zelar pelo imóvel e conservá-lo, fazê-lo
reverter ao doador a mantê-lo ocioso.
Resta-nos comentar ainda que o direito credencia o doador
com a faculdade personalissima de promover, por ação
prõpria, a revogação da sua liberalidade, caso o donatário
tenha incorrido em inadimplência. Assim sendo, consideramos
oportuna a edição de norma autorizativa com o fim de evitar
a via judicial e possibilitar a realização da reversão
amigável entre as partes.
Não encontramos. Dortanto, óbice constitucional ou legal â
tramitação da matéria.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
922/96.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente e relator - Leonidio Bouças -

Marcos Helênio - Péricles Ferreira - Arnaldo Penna.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, a proposição em tela
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter imóvel à Mitra Diocesana de Diamantina.
Primeiramente, foi o projeto enviado à Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.
Nos termos regimentais, vem o projeto agora a esta Comissão

para receber parecer.
Fundamentação

O imóvel em pauta trata-se de terreno que já foi objeto de
lei autorizativa de reversão em 5/1/67. No entanto, o ato
não foi concretizado, e parte do terreno foi invadida. No
momento, segundo entendimento do Executivo, que não tem
interesse no imóvel, a forma mais correta para o atendimento
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dos interesses da Mitra Diocesana é a autorização para nova
reve r são do terreno remanescente e desocu pado ao património
do antigo doador.
Não haverá repercussões orçamentárias em decorrência da

aprovação da proposição. No aspecto econômico, a reversão de
que trata o projeto de lei impl i cará diminuição do
patrimônio do Estado, com redução de seu ativo imobilizado.
Entretanto, constatamos que o interesse público que motiva a
reversão justifica e compensa essa perda, em razão dos
beneficios sociais que trará para a comunidade interessada.

Conclusão
Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei

riQ 922/96 no lQ turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna. Presidente - Péricles Ferr'eir'a. relator -

Geraldo Rezende - Leonidio Bouças - Marcos Helênio.
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI

Np 924/96
Comissão de Constitu i ção e Justiça

Re atór
O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Alencar
da Silveira Júnior, tem como objetivo alterar a Lei n
12.186, de 6/6/96, que estabelece os critérios de acesso aos
eventos realizados em espaços públicos pertencentes ao
Estado de Minas Gerais.
Publicada em 22/8/96, foi a proposição distribuida a esta

Comissão para receber parecer quanto aos aspectos da
constitucionalidade, da juridicidade e da legalidade,
conforme dispõe o art. 195. c/c o art. 103, V. a, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento tem o propósito de alterar a Lei
ng 12186, que disciplina os critérios oa"a acesso gratuito
a espaços públicos do Estado de Minas Gerais, nos quais
sejam realizadas competições esportivas.
O projeto de lei em estudo versa sobre assunto de
competência exclusiva do Estado, conforme está disposto no
art. 25 ca Constituição da República e nos arts. 10 e 18,
2Q, da Constituição Estadual.
Como a proposição em análise procura disciplinar, compete á
Assembléia Legislativa dispor sobre a utilização de bens
pertencentes ao acervo púb l ico, conforme se depreende do
ar:. 61, XIV. da Constituição Estadual.
Dessa forma, avaliando o projeto sob o ponto de vista da
competência regimental reservada a esta Comissão, não
detectamos óbice à sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela constitucionalidade,
pela juridicidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
924/96
Sala das Comissões. 17 de setembro de '996.
Geraldo San:anna. Presidente - A'naldo P enna, relator -

Anivalcio Coelho - Ailton Vilela.
PARECER PARA 0 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
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NQ 926/96
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em

epígrafe tem como objetivo declarar de utilidade pública o
Instituto de Ação Social - Amor e Obras, com sede no
Município de Belo Horizonte.
Publicado em 23/8/96, vem o projeto a esta Comissão para

exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V,
"a, do Regimento Interno.

Fundamentação
Em regular funcionamento há mais de dois anos, a entidade
mencionada tem personalidade juridica, não possui fins
lucrativos, e sua diretoria ê composta por pessoas idôneas,
Que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo exercido
de suas funções, conforme atestam os documentos anexados ao
processo por exigência da Lei ng 12.240, ce 5/7/96, que
prevê os requisitos necessários para a declaração de
utilidade pública.
Constatamos, pois, não haver óbice constitucional nem legal

à tramitação da matéria.
Conclusão

Diante do aludido, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng
926/96 na forma proposta.
Sala cas Comissões. 17 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Ailton Vilela.
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI

No 854/96
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei

em análise objetiva declarar de utilidade pública o
Sindicato aos Servidores Públicos Municipais de São
Sebastião do Paraíso - SEMPRE -, com sede no Município de
São Sebastião do Paraíso.
Aprovado o projeto em lQ turno, com a Emenda ng 1, cabe a
esta Comissão -deliberar conclusivamente so pre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.
Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte

deste parecer.
Fundamentação

A entidade que se pretende beneficiar é associação civil,
cuja principal finalidade consiste na luta pela defesa da
liberdade individual e coletiva, pelo respeito á justiça
social e pelos direitos numanos. Mantém serviços de
assistência com o aDjetivo de proporcionar o tem-estar
físico, psicológico e social a seus associados.
Assim, ratificamos o posicionamento desta Comissão no lQ
turno, pois a referida instituição faz jus à declaração de
sua utilidade pública, em virtude do meritório trabaino que
vem realizando.

Conclusão
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Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de
Lei ng 854/96 no 2g turno, na forma do vencido no lg turno.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Elbe Brandão, relatora.

Redação do Vencido no 19 Turno
PROJETO DE LEI NQ 854/96

Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais de São Sebastião do Paraíso - SEMPRE -.
com sede no Município de São Sebastião do Paraíso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de São Sebastião do
Paraíso - SEMPRE -, com sede no Município de São Sebastião
do Paraíso.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 861/96

Comissão de Ac'rinistração Pública
Re atór io

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o Projeto de Le' ng
861/96 objetiva dar nova denominação ao trecho ae estrada
Que liga o Distrito de Santana do Capivari à divisa com o
Estado de São Paulo. passando pelos Municípios de Itanhandu
e Passa-Quatro.
Aprovado o projeto no lQ turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Personalidade atuante, o Cardeal Carlos Carmelo de

vasconcelos Motta prestou inestimáveis serviços à comunidade
e àqueles que com ele conviveram.
Em virtude de seu carisma e sua capacidade de liderança,
consideramos justa e oportuna a homenagem que se lhe
pretende fazer, atribuindo seu nome à rodovia já mencionada.

Ratificamos, assim, o posicionamento anterior
desta Comissão quando da deliberação sobre a matéria no l
turno.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de

Lei nQ 861/96 no 2g turno, na forma original.
Sala das Comissões, 18 de setembro de 1996.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
No 880/96

Comissão de Redação
O P rojeto de Lei n2 88096, de autoria do Governador do

Estaco, que acrescenta dispositivo ao art. 2g da Lei ng
6.003, de 12/10/72. Que autoriza o Poder Executivo a
constituir e organizar sociedade sob o controle acionário do
Estado, dispõe sobre o Sistema Estadual de Processamento de
Dados e dá outras providências, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.
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Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que,
segundo a técnica legislativa, seja dada á matéria a forma
adequada, nos termos do art. 270, f lg, do Regimento
Interno.
Assim sendo, op inamos por se dar à proposição a seguinte
redação final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI NQ 880/96
Acrescenta dispositivo ao art. 2g da Lei nQ 6.003, de 12 de

outubro de 1972, que autoriza o Poder Executivo a constituir
e organizar sociedade sob o controle acionário do Estado,
dispõe sobre o Sistema Estadual de Processamento de Dados e
dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - O art. 2Q da Lei nQ 6.003. de 12 de outubro de
1972, fica acrescido do seguinte inciso V:
`Art. 2g - ....................................
V - prestar a pessoa física ou jurídica de direito privado
serviços de informática necessários para tornar disponíveis:
a) bases de dacos, públicas ou privadas, que estejam sob
sua guarda, ou que por ela transitem, mediante autorização
do órgão proprietário;
b) serviços de computação, em caráter emergencial, em caso
de falha ou de falta de condições de operação dos recursos
computadorizados dessas empresas.'.
Art. 2p - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 17 de setembro de 1996-
José Maria Barros. P residente - Geraldo Rezende, relator -

João Leite.



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE SETEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum'.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Geraldo Santanna - João Leite - Marco
Régis - Olinto Godinho.

Falta de"Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 9ru15mir.
a lista oe comparecimento não registra a existência ce
número regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião,
por falta de "quorum', e convoca os Deputados para a
ordinária de cePates de se gunda-feira, dia 23, às 20 noras.

ATA DA 189a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE SETEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA 1L3 PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projeto de
Lei ng 964/96 - Requerimento 'lQ 1.645/96 - 2a PARTE (ORDEM
DO DIA): ia Fase: Abertura de Inscrições - Discussão e
Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei ng 880/96: a provação - Requerimentos: Requerimentos da
Comissão de Defesa co Consumiaor e do Deputado Geraldo
Sanzanna )2i: aprovação - 2ã Fase: Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Rémolc Aloise - :c-abrn Jaco - Emano
Batista - Antônio Júlio - Autor Vilela - Ajaimar Silva -
Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anivaldo
Coelho - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna
- Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Geraldo Santanna - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio -
Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Marcelo
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos Helénio - Marco Régis -
Miguei Barbosa - Miguel Martini - OHnto Godinho - Rau Lima
Neto - Romeu Oueiroz - Ronaipo Vasconcel los - Seastião
Costa.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 14h15min,

a lista de compa r ecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aõerta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da
ata da reunião anterior,

ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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Ata
- O Deputado Ermano Batista. 4ç-Secretário, nas funções de
2Q-Secretãrio, procede à leitura aa ata da reunião anteor,
que é aprovada sem restrições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida.
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Ng 964/96

Declara de utilidade púb l ica a Associação de Voraciores do
Bairro Anastácio Roque, com sede no Municipio de Novo
Cruzeiro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação
de Moradores do Bairro Anastácio Roque, com sede no
Município de Novo Cruzeiro.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, cie cie 1996.
Maria José Haueisen
Justificação: No âmago do ser humano existe a procura

constante por uma vida melhor. E essa busca que orienta os
componentes da Associação de Moradores do Bairro Anastácio
Roque.
E alentador constatar a determinação com que põem em
prática seus ideais coletivos, como a criação da referida
entidade, Que atua em defesa da melhoria da qualidade de
vida dos moradores. Dai o respeito que merecem.
Confiante em sua capacidade para oferecer melhores

condições de vicia aos moradores do Bairro Anastácio Roque, a
Associação promove atividades culturais, sociais e
beneficentes.
Esperamos, por conseguinte, que a aprovação do projeto de
lei ora apresentado possa auxiliar o importante trabalho
elaborado por essa gente de coração fraterno.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, 1. do
Regimento Interno.

REQUERIMENTO
NQ 1.645/96, da Comissão de Administração Pública, em que
pede sejam solicitados â Secretaria da Educação
esclarecimentos sobre o relatório conclusivo da comissão de
sindicância instalaaa em 27/3/95 para apurar denúncia de
irregularidades no Instituto de Educação cie Minas Gerais e
nas Escolas Estaduais Luiz Peçanha e Presidente Kennedy e
sobre as providências q ue o órgão está tomando para sanar as
irregularidades que teriam sido constatadas. 1- A Mesa da
Assembléia.

2a PARTE (ORDEM DO DIA)
1? Fase
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Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a
Presidência passa á 2 Parte da reunião, com a la Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Renovação da votação do Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei flQ 880/96. do Governador do
Estado, que acrescenta dispositivo ao art. 2Q da Lei flQ
6.003. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um
por sua vez, requerimentos da Comissão de Defesa do
Consumidor em que solicita seja feito apelo ao
Superintendente do Banco Central em Minas Gerais, visando á
adoção de providências para se apurar a atuação de entidades
civis que possivelmente funcionam como instituições
financeiras, oferecendo empréstimos consignados em folha, a
juros extorsivos (Oficie-se.): e do Deputado Geraldo
Saritanna (2) em que solicita regime de urgência para a
tramitação do Projeto de Lei nQ 959/96. do Tribunal de
Justiça, e sua apreciação em reunião conjunta das comissões
às quais foi distribuido (Cumpra-se.).

2Li Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à l ase.
a Presidência passa à 2 Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Anivaldo Coelho - Como a Presidência pode

observar, não nã quorum" para a continuação dos nossos
trabalhos. e. por essa r'azão, peço o encerramento da
reunião.
O Sr. Presidente - E regimental.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência de 'quorum' para continuação dos trabalhos e
encerra a reunião, convocando os Deputaoos para a especial
de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital ce
convocação, e para a ordinária de debates de amanhã, dia 20.
às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1352 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 18 DE SETEMBRO DE 1996
res'dénca do Deouato gostnbo Patrús

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE: Ata - 2a
PARTE(ORDEM DO DIA): Questões de ordem: chamada de
recomposição de quorum" inexistência de número regimental
para votação - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deoutaaos:
Agostinho Pa ltrus - Maria uosé Hauesen - Emanc. Batista -

Ailton Vilela - Alencar ca Siivea Júnior - .lvaro António
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- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Carlos Pimenta - Clêuber
Carneiro - Dilzon Melo - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo
Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Gilmar Machado
- Hely Tarqüinio - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Bonifácio - JOSé Henrique - José Maria
Barros - Kemil Kumaira - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves -
Marcos Helénio - Marco Régis - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima
Neto - Sebastião Costa - Simão Pedro Toledo - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 20h15min.
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, a Sra. 2-Secretária, para proceder á leitura
da ata da reunião anterior.

lê PARTE
Ata

- A Deputada Maria José Haueisen, 2a-Secretária, procede á
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem
restrições.

24 PARTE (ORDEM DO DIA)
O Sr. Presidente - Nos termos do edita 1 de convocação, a
Presidência vai passar à 2a Parte da reunião, com a
discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, vamos votar
agora um projeto extremamente importante, o Projeto de Lei
np 895/96. que cria o Fundo de Desenvolvimento Regional do
Jaiba. Mas, como V. Exa. pode verificar, não há' quorum"
para a votação. Portanto, pedimos o encerramento, de plano,
da reunião para que, numa próxima reunião com "quorum",
possamos todos votar a favor desse importante projeto.
O Deputado Péricles Ferreira - Solicitamos de V. Exa. Que

p roceda á cramada de recomposição do "quorum'.
O Sr. Presidente - São regimentais os pedidos dos Deputados
Gilmar Machado e Péricles Ferreira. Tendo em vista a
importância das-. matérias em pauta, a Presidência solicita à
Sra. Secretária que proceda á chamada dos Deputados.
A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) - (- Faz a

charnaca.
O Sr. Presidente - Resporaerarn à chamada 35 Deputados. Não
há" quorum para votação.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Como as matérias em fase de votação se

encontram sorestando as demais proposições da pauta. a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputacos para
• ordinária deliberativa de amanhã, dia 19. ás 14 noras, com
• ordem do dia já anunciada, e para a especial ca mesma
data, ás 20 horas. Nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 864/96

Comissão de Educação, Cultura, Desporto
e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
de lei em tela visa a declarar de utilidade pública a
Associação Regional dos Professores - ARP -, com sede no
Município de Passos.
Aprovado o projeto em lg turno, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g turno, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade desenvolve análise dos problemas
educacionais do Estado e do papel da educação e busca o
aperfeiçoamento e a valorização do professor.
Por sua participação no enfrentamento dos problemas que
afetam a educação, é sem dúvida merecedora do titulo
declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 864/96 no 2g turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 20 de setembro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI
No 890/96

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública o Grêmio
Esportivo Universal, com sede no Município de Betim.
Aprovado o projeto no lg turno, na forma proposta, cabe a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
2g turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Reiterando o parecer exarado anteriormente por esta
Comissão, entendemos ser pertinente a declaração de
utilidade pública da referida entidade, tendo em vista a
relevância de seus trabalhos, que visam a difundir. no
Município de Betim, a prática esportiva.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei ng 890/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de setembro de 1996.
João Leite, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 23 DE SETEMBRO DE 1996

Presidência do Deputado Paulo Piau
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Clêuber

Carneiro - Djalma Diniz - Marco Régis - Maria Olivia - Paulo
Piau.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Paulo Piau) - As 20h15min, a
lista de comparecimento não registra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a especial de
amanhã, dia 24, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação; e para a ordinária deliberativa, também de
amanhã, ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

l'ATA DA 37a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
19 DE SETEMBRO DE 1996, DESTINADA A HOMENAGEAR A FUNDAÇÃO

DOM CABRAL PELO TRANSCURSO DE SEU 200 ANIVERSÁRIO
Presidência do Deputado Agostinho Patrús

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Nomeação de
Comissão - Composição da Mesa - Registro de presença -
Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras
do Deputado Ronaldo Vasconcel los, de D. Serafim Fernandes de
Araújo e do Sr. Emerson de Almeida - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Alvaro Antônio - Glycon Terra Pinto -
João Leite - Marco Régis - Olinto Godinho - Ronaldo
Vasconce 11 os.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - As 20 horas,
a lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da
ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Ronaldo Vasconcellos, 2g-Secretário "ad hoc",

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada
sem restrições.

Nomeação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência nomeia os Deputados
Ronaldo Vasconcellos, Alvaro Antônio e Marco Régis para, em
Comissão, conduzirem ao Plenário as autoridades e os demais
convidados que se encontram no Salão Nobre.
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Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a toma- assento à
mesa o limo. Sr. Emerson de Almeida. Presidente ca Fundação
Dom Cabra]; D. Serafim Fernandes de Araújo, Presidente do
Conselho Curador da Fundação Dom Cabral e Arcebispo
Metropolitano ae Belo Horzonte; o ExmO. Sr. Deputado
Tarcisio Henrques, Secretário da Justiça e representante do
Governador Eduardo Azeredo; e os Ilmos Srs. Paulo Roberto
Bretas, Secretário Municipal de Assuntos Extraordinários e
representante do Prefeito de Belo Horizonte. Patrús Ananias;
e Francisco Américo Matos de Paiva. Presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos a presença, em Plenário, do

Sr. Gilmari Rodrigues. Presidente cc SEBRAE.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a
Fundação Dom Cabral pelo transcurso de seu 20Q aniversário.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convido os p resentes a ouvi o Hino

Nacional
- Executa-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado Ronaldo Vasconcel los
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputaco Ronaldo
Vasconcelios, autor do requerimento que suscitou esta
homenagem á Fundação Dom Cabra 1.
O Deputado Ronaldo Vasconceilos - Exmo. Sr. Deputado
Agostinho Pans, Presidente desta Assembléia Legislativa;
Deputado Tarcisio Henricues, Secretário da uustiça,
representando o Governacor do Estado, Dr. Eauardo Azeredo;
Revmo. D. Serafim Fernandes de Araújo. Presidente do
Conselho Curador da Fundação Dom Cabral e Arcebispo
Metropolitano ce Belo Horizonte; Exmo. Dr. Emerson de
Almeida. Presidente da Fundação Dom Cabral; Exmo. Dr. Paulo
Roberto Bretas, Secretário Municipal de Assuntos
Extraordinários, representando o Prefeito Patrus Ananias;
Exmo. Dr. Francisco Américo Matos de Paiva, Presidente da
Associação Comercial ce Minas; Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, meus senhores e minhas senhoras, os anos 70,
quando a economia brasileira registrou indices
extraordinários de crescimento, são até hoje conhecidos como
a década do milagre econômico.
A Universidade Católica de Minas Gerais, acompanhando 'pari
passu" o ritmo vertiginoso do desenvolvimento nacional,
criou um centro de extensão que visava abrir, para a
comunidade empresarial mineira, um espaço comprometido com o
novo conceito cc administração. "Ensinar aprendendo, para
ensinar a aprender" era o lema que orientava o projeto. Ele
ambicionava, transpondo os muros da universidade, abrir-se
ás demandas de uma sociedade em fase de rápidas
transformações.
Em 1976. o centro ganhou autonomia e vida própria, vindo a
se constituir na Fundação Dom Cabra] . A frente desse
empreendimento estavam dois nomes que integram o patrimônio

ZI

E
o

o

E
o

C#)

o
o

o



514

moral e intelectual deste Estado: D. Serafim Fernandes de
Araújo, na época o Reitor da Universidade Católica, e o
Prof. Emerson de Almeida. Este Prof. dirigia o centro de
extensão. Foi guindado a Superintendente e, depois, a
Presidente cia entidade que ajudara a instituir.
A Fundação Dom Cabral nasceu com a missão de contribuir
para o desenvolvimento do Estado, por meio da capacitação
gerencial de executivos e empresários. Utilizando-se de uma
ousada metodologia de trabalho, logrou harmonizar teoria e
prática, duscando uma relação de complementariedade com o
mundo empresarial por intermédio de bem-sucedidas parcerias.
Tal filosofia de ação proporcionou à entidade sólida
articulação internacional, através de joint ventures' com
escolas e agências reconhecidas no mundo inteiro.
A atuação em conjunto com grupos de empresas, por meio de
iniciativas como o Centro de Estudos e Desenvolvimento do
Comércio Exterior, o Centro cc Tecnologia Empresarial e
Parceiros para a Excelência, é uma página importante na
história de sucessivos êxitos da Fundação Dom Cabral.
Hoje ela comemora 20 anos de fecunda existência, tendo-se
tornado referência na formação gerencial e administrativa de
boa parte do empresariado não só de Minas como cio Pais.
Cerca de 4 mil pessoas freqüentam, anualmente, os seus
cursos. O atendimento, de inicio exclusivamente local, hoje
acolhe a demanda de todo o Brasil e já ultrapassa as
fronteiras nacionais. A clientela, que era apenas de
técnicos, agora é formada também por empresários. Uma
galeria de ex-alunos vitoriosos, colhendo excelentes
resultados na Presidência de consagrados estabelecimentos, é
conseqüência de sua cultura, que valoriza o que há cc mais
moderno em gestão empresarial.
Sempre aberta a novos desafios, a Fundação não se deixa
impressionar pelo muito já conquistado. Tem atualmente como
um dos principais objetivos a progressiva
internacionalização de seus programas, para que seu conteúdo
e sua forma apresentem caracteristicas de acordo com os
parãmetros vigentes no Primeiro Mundo.
Neste final de século, a globalização econômica alterou
radicalmente o processo de produção e as relações cc
trabalho. Um mercado planetário, que não conhece limites,
estendem-se do Oriente ao Ocidente, negociando, fazendo o
preço do ouro, a taxa de juros, a cotação das moedas e das
ações: um mercado frenético e sem descanso.
Vivemos, com a globalização, verdadeira revolução
financeira e industrial. Para os Bancos, as empresas e os
homens de negócios, o mundo transformou-se em um único
mercado. As fronteiras nacionais estão, dia a dia, fazendo
menos sentido no universo empresarial. Por cabo, satélite,
fax ou telefone, o homem se transporta para qualquer lugar,
e negócios fabulosos são fechados a toda hora. Nessa
integração continua e intensiva, nasce uma nova cultura. Não
existe mais possibilidade cc se atuar sem levar em conta o
que está acontecendo em todos os quadrantes da Terra: um
fenômeno financeiro ocorrido em Cingapura repercute



1
imediatamente na Inglaterra e faz oscila rem as Bolsas em
todos os continentes.
A globalização é um fenômeno irreversivel e implacável. Ela

veio para ficar. Para os capazes, ela é instigante, traz o
estimulo dos desafios e os horizontes de novas e
inesgotáveis oportunidades. Para os acomodados, é ameaça
terrível, diante da qual desmoronam as economias arcaicas,
cevadas em práticas ultrapassadas. Por isso, é preciso que a
empresa nacional se modernize, como condição para a própria
sobrevivência. E preciso que ela se internacionalize e se
prepare para um ambiente altamente competitivo, contra o
qual não prevalecem políticas protecionistas.
Não existe retorno nesse processo, e o pais que teimar em
desconhecê-lo arcará com custos econômicos e sociais
verdadeiramente insuportáveis.
O Brasil, como nação emergente, não pode ficar à margem da
r'istória. Impõe-se a modernização de nosso parque
industrial. Com a mesma urgência, impõe-se a adoção de novos
métodos gerenciais.
Devico ao avanço co processo de globalização, as empresas
nacionais estão sendo obrigadas a fazer ajustes, em busca de
uma produtividade compatível com os níveis exigidos pela
competição capitalista.
Inserir definitivamente a economia brasileira no contexto

internacional é um imperativo para governantes e
administradores privados. Lutar contra os obstáculos
burocráticos e o excesso de regulamentos que entravam o
crescimento de nossas empresas é dever daqueles que sonham
com um Brasil melhor, onde todos tenham mais oportunidades.
A iniciativa privada nacional tem feito a sua parte: tem
buscado a eficiência e a competitividade. Mas sucumbirá
diante da concorrência internacional se tiver que arcar com
o Ónus irracional do chamado "custo Brasil".
A abertura econômica de nosso Pais, embora necessária.
expôs as empresas a uma nova realidade, pegando muitos
segmentos desprevenidos e incapacitados perante o novo
desafio. A questão que se levanta, pois, é como eles irão se
adaptar aos processos e desafios do mercado internacional
para se tornarem fortes e competitivos.
Temos, ao longo dos tempos, demonstrado capacidade para
enfrentar e superar crises. Assim, por exemplo, no período
de 1980 a 1990 ocorreram reestruturações espetaculares,
simplificaram-se rotinas, reduziram-se postos de trabalho,
terceirizaram-se segmentos auxiliares da produção. Com  isso,
cresceu a produtividade e economizou-se capital de giro.
Estruturas administrativas e organizações foram enxugadas,
níveis hierárquicos foram reduzidos e tarefas foram
delegadas, visando criar processos gerenciais
descentralizados e eficientes. Isso vem demonstrar que as
nossas elites empresariais, se bem orientadas, podem
enfrentar qualquer desafio.
Entendemos que nessa conjuntura, decisiva para a economia
brasileira, cresce a importância da Fundação Dom Cabral.
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pelo pioneirismo e pela vontade de procurar caminhos onde
muitos só vêem problemas.
Nascida como curso de preparação de técnicos, ela cresceu

extraordinariamente e hoje disponibiliza soluções
educacionais nas áreas básicas de desenvolvimento de
executivos, desenvolvimento de empresas e cursos de pós-
graduação lato sensu. Tornou-se, portanto, um instrumento
de primeira grandeza, colocado ao alcance das classes
produtoras mineiras e nacionais para que elas possam
enfrentar com tranqüilidade e êxito as exigências do tempo
presente.
Em solenidade recente, a instituição firmou com o Governo

de Minas um acordo de comunhão de interesses. Ele vai criar
as bases para mais uma parceria, que irá transformar a
F u ndação em centro internacional de gestão. O projeto, que
deve marcar a ação da entidade nos próximos dez anos, irá
ajucá-la a firmar-se como referência internacional em
tecnologia de empresas. Ele inclui a implantação do campus"
da Dom Cabra l, em área da Grande Belo Horizonte e promete
inaugurar uma nova fase na história da Funoação.
Fazendo profissão de fé na economia de mercado e no futuro

do nosso Pais, dentro de uma estrutura moderna e democrática
da sociedade, fundada nos princípios da livre iniciativa,
conjugados com os ditames da ética e da responsabilidade
social, cumprimentamos Dom Serafim Fernandes de Araújo. o
Prof. Emerson de Almeida e a competente equipe que vem
alargando os horizontes da atividade empresarial em Minas
Gerais.
O passado da Fundação Dom Cabral recomenda-a como
instituição de destaque no processo de desenvolvimento
econômico e social deste País. O futuro, temos certeza.
reserva-lhe a glória de contribuir decisivamente para a
inserção do Brasil entre as grandes potências econômicas do
mundo.

Palavras de Dom Serafim Fernandes de Araújo
Sr. Presidente, Deputado Agostinho Patrús, Srs. Deputados,
demais membros da Mesa, senhores e senhoras, quando me
disseram que eu deveria falar algumas palavras nesta
solenidade, perguntei vale dizer amém?
Mas pensei mais e. como pai e fundador da Fundação Dom
Cabra], cabe-me transmitir a todos os senhores a alegria
profunda que eu trago por ter podido dar um pouco da minha
vida a essa instituição.
Diria que aquilo que o salmo nos fala aconteceu e esta

acontecendo: "O que semeia entre lágrimas, cantando, volta a
colher.' Lágrimas, ai, num sentido amplo de trabalho, de
preocupações, de desafios, mas, no momento, nós estamos
colhendo. Essa homenagem que a Assembléia Legislativa presta
à Fundação Dom Cabral é um grande fruto colhido.
Eu me permitiria até fazer urna pequena comparação. No modo
oe dizer da Igreja, começamos a vida cristã com o batismo, e
quando a pessoa está jovem, adulta recebe a confirmação do
batismo, que é chamada de crisma. Estive pensando que esse
reconhecimento do Pocer Legislativo, entanhaaamente
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representante do povo, é a nossa crisma, é a crisma da
Fundação Dom Cabral, que assim se sente amparada por um
reconhecimento oficial e que acaba sendo o reconhecimento da
sociedade, o reconhecimento do povo.
Por isso, quero, em meu nome e em nome da Fundação, em nome
de todos aqueles que semearam e hoje estão colhendo, dos
outros que continuam a semear - também colhendo - e outros
que semeiam e vão colher, agradecer esta homenagem. Deputado
Ronaldo Vasconceilos, Sr. Presidente Agostinho Patrús, muito
obrigado. Vocês, hoje, estão enchendo o coração da Fundação
Dom Cabral e o de todos nós de uma profunda alegria, porque
nos estão dando o reconhecimento da própria sociedade. Muito
obrigado.

Palavras do Sr. Emerson de Almeida
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Deputado Agostinho Patrús; D. Serafim Fernandes de
Araújo, Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte e
Presidente da Fundação Dom Cabral com quem tenho o
privilégio de conviver há 30 anos; representante do
Governador Eduardo Azeredo, ex-aluno da Fundação Dom Cabral,
Deputado Tarcísio Henriques, Secretário da Justiça; meu
amigo e Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais,
Francisco Américo, que, ontem, recebeu nova incumbência: a
de dobrar o seu mandato naquela casa; Dr. Paulo Roberto
Bretas, representante do Prefeito Patrus Ananias, que tem
acompanhado, pari passu, a vida da nossa instituição:
padrinho da nossa instituição, Deputado Ronaldo
Vasconcellos; Sras. Deputadas e Srs. Deputados; minhas
senhoras; meus senhores: meus colegas, depois das palavras
do Deputado Ronaldo Vasconcelios e de D. Serafim, eu diria
que tudo que é importante já foi dito, mas a praxe nos
aconselha a dizer algumas palavras.
Na agenda das comemorações dos 20 anos da Fundação Dom
Cabral, faltava um fato que nos permitisse falar mais
próximo ao povo mineiro, que nos possibilitasse relatar à
sociedade, cujo desenvolvimento é o cerne da nossa missão, o
que a Dom Cabral tem feito para colocar Minas no patamar de
referência em tecnologia de gestão.
A Assembléia Legislativa de Minas Gerais é o espaço
legitimo para esta mensagem. Estamos orgulhosos de passá-la
através desta tribuna e, ainda mais, pela honrosa homenagem
que nossa Fundação recebe, hoje, desta Casa, por iniciativa
do Deputado Ronaldo Vasconcel los.
Minhas senhoras e meus senhores, a Dom Cabral apresenta-se,
em seu 20g ano de existência, como uma organização madura -
como disse D. Serafim, no ano da sua crisma -, que atua em
todo o território nacional e evolui, gradativamerite, para
uma presença na América Latina. Temos orgulho de estar
contribuindo para transformar Minas em importante pólo de
excelência gerencial -
Permitam-me falar um pouco do nosso passado. A Universidade

Católica de Minas Gerais foi a nossa origem, ali, onde o
Centro de Extensão passou a ocupar um espaço entre a
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Universidade e as aplicações práticas, por via da interação
com o sistema produtivo.
Sob a liderança de D. Serafim Fernandes de Araújo, então
Reitor da Universidade Católica, desdobrou-se o Centro de
Extensão na Fundação Dom Cabral, exercitando uma vocação
para servir à comunidade empresarial que transpusesse os
muros da nossa universidade. Interagir, trabalhando com as
empresas, e não, apenas, para elas, foi-se tornando a marca
registrada da Dom Cabral. Com naturalidade, a parceria
desenvolveu-se entre seus colaboradores, como principio
através do qual limitações são superadas, e soluções,
obtidas.
Em uma linha de fidelidade ao que foi e deseja permanecer
sendo, a Fundação tem a sua origem temperada com um
aprendizado Continuo e permanente, a força propulsora de sua
missão: contribuir para o desenvolvimento ca sociedade,
através da formação, do treinamento e desenvolvimento de
executivos e empresas.
No cumprimento cessa missão, diferencia-se das escolas
tradicionais, porque sua orientação se faz rio sentido de
formar ecuipes, que vão interagir, critica e
estrategicamente, em organizações, e não, apenas, na
formação ou no aperfeiçoamento de pessoas tomadas
individualmente. A vocação da Dom Cabral para a parceria
proporcionou-lhe sólida articulação internacional; de
inicio, com o Groupe HEC', da França, e, mais recentemente,
com duas das mais respeitadas business schools do mundo, o
INSEAD', da França, e a 'Kellogg, dos EUA.
Também no ambiente nacional, firmaram-se as parcerias, mais
notadamente na formação de redes de empresas, começando pelo
Centro de Estudos e Desenvolvimento do Comércio Exterior -
CEDEX -. cujo primeiro Presidente. Dr. Moacélio Mendes, se
encontra presente, seguido do Centro de Tecnologia
Empresarial - CTE - e ainda do Parceiros para a Excelência -
PAEX.
A Fundação Dom Cabral é uma entidade de direto privado.
sem fins lucrativos. Foi declarada de utilidace pública por
esta Assembléia Legislativa em 1980. Nesse mesmo ano, por
decreto Presidencial e por ato legislativo da Câmara
Municipal, foi também declarada a instituição de utilidade
pública em nível federal e em nível municipal. O principio
de ser útil à construção da sociedade - razão maior de ser
da Dom Cabral - e sua própria forma jurídica conferem-lhe a
peculiar característica de instituição do terceiro setor,
segmento que, desempenhando papel social relevante, marca a
última década do século XX pela sua influência na vida das
nações. Formado esse segmento por fundações, institutos e as
chamadas organizações não governamentais que trabalham para
a sociedade sem ter finalidade lucrativa, é um dos segmentos
da economia que mais cresce rio mundo, com a importante
caracteristica de ser grande gerador de empregos.
No momento em que se está redefinindo no Brasil o papel do

Estado, convém ter consciência da importância que poderá vir
a cesempehar esse segmento, não só a l im cc amenizar o



desemprego estrutural, como de contribuir para o
desenvolvimento da sociedade. O poder 

p
úblico deveria criar

condições para que esses tipos de instituição, sobretudo as
instituições que realmente contribuem para esse
desenvolvimento, sejam permanentemente incentivadas. Nos
Estados Unidos e na Europa as pessoas físicas e jurídicas
gozam de incentivos fiscais quando fazem doação a essas
instituições.
E nesse rumo que se desenvolve a Fundação Dom Cabral. Tendo

contribuído para significativas mudanças no ambiente
empresaria sua estratégia de crescimerto aponta para urna
instituição de tecnologia empresaria que deverá estar
consolidada, até o ano 2000. como um centro internacional de
gestão. Expandindo, em nível internacional sua experiência
na associação de empresas para o desenvolvimento da
tecnologia de gestão e capacitando-se no uso de ensino à
distância, a Dom Cabral deverá consolidar-se como centro de
referência no desenvolvimento de executivos e empresas.
Afirmando-se como meta a ser obtida de forma compartilhada.
o desenvolvimento da Fundação Dom CaDrai como centro
internacional de gestão mereceu, rio dia 8/8/96 - data da
comemoração do seu vigésimo aniversário - a assinatura, pelo
Governador Eduardo Azeredo, do Acordo de Comunhão de
Interesses. O objeto desse Acordo é contribuir para mais um
estágio da Dom Cabral. em parceria que reivindicamos seja
com o Poder Legislativo, tão importante na concretização dos
mais significativos projetos implantados no Estado.
Senhores, este é, como se vê, um momento de encontro. Ato
em que se unem a consciência dos representantes do povo
mineiro, para posicionar Minas Gerais em um patamar de bem-
estar e qualidade de vida, e a disposição de urna instituição
de educação e formação gerencial de contribuir para esse
nobre objetivo.
Pela feliz iniciativa de promover esse oportuno encontro,

cabe-nos reiterar agradecimentos ao ilustre Deputado Ronaldo
Vasconcellos. Vereador, e depois Deputado estadual por três
mandatos consecutvos. Ronaldo vasconce1os fi ainda
professor da UFMG e da FuMEC, conhecendo oem o trabalno e a
luta de instituições como a nossa. Saiba, nobre Deputado,
que cada um dos colaboradores da Dom Cabral - aqueles que
têm tornado realidade essa const rução conjunta - haverá
sempre de recordar-se com simpatia e gratidão deste seu
gesto.
Agradecemos, profundamente sensibilizados, aos Srs.
Deputados que aprovaram o requerimento que ensejou esta
reunião e aos senhores e ás senhoras presentes.
Por favor, levem a ce"teza de que as conquistas da Fundação
Dom Cabral são uma conquista de Minas. E que o atingimento
de suas metas haverá cie coincidir com a caracterização da
Minas do Século XXI. Aqui, estejam certos, o humanismo
mineiro irá conviver com as conquistascontempo r âneas cia
tecnologia, e a qualidade de vida será um diferencial, que
atrairá para o nosso Estado a admiração e o respeito das
gerações que virão. Muito obrigado.
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Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar às
mãos de Dom Serafim Fernandes de Araújo uma placa
comemorativa desta solenidade, corno uma homenagem do Poder
Legislativo, com os seguintes dizeres: "A Fundação Dom
Cabral, no transcurso do seu 20Q aniversário, a homenagem da
Assembléia Legislativa, pelo seu compromisso com o
desenvolvimento ca tecnologia empresarial, através da
continua interação de pessoas e organizações empenhadas no
encontro conjunto de soluções educacionais.

Palavras do Sr. Presidente
Os anos 70 foram pródigos para a economia brasileira.
Fatores conjunturais externos e internos convergiam para
favorecer a produção, resultando em indices de crescimento
do PIB que chegavam a atingir 13% ao ano.
o cenário exigia das empresas mineiras e das que aqui
vinham expandir seus negócios um desempenho gerencial e
administrativo Que acompanhasse as mudanças e as
oportunidades que se apresentavam. Era o momento de se
pensar em um salto de qualidade na gestão empresarial.
Surgiu, então, a Fundação Dom Cabral. destinada a preencher
a lacuna que existia nessa área. Nascida como desdobramento
do Centro de Extensão da Universidade Católica de Minas
Gerais, logo iria ganhar autonomia e desenvolver-se como
instituição de suporte a programas de modernização das
organizações empresariais.
Especializando-se nesse campo, através da qualificação de
seu corpo técnico e da parceria com entidades congéneres de
sólido conceito nos mercados nacional e internacional, a
Fundação passou a garantir a formação e o aprimoramento de
técnicos, executivos e dirigentes de empresas, que iriam
atuar em sintonia com o novo ciclo de desenvolvimento do
Estado.
Os anos do chamado milagre econômico ficaram para trás.
Contudo. Minas ganhara um novo perfil, em que despontavam
uma forte estrutura 

i
ndustrial e a diversificação de

atividades. O Estado gannara tamdém. com a Fundação Dom
Cabral, uma competente escola de modernização e atualização
na área empresarial.
Nos 20 anos que transcorreram desde então, a instituição
manteve-se sempre atenta ás transformações políticas e
econômicas que iriam influenciar os rumos ao desenvolvimento
mineiro, constituindo-se em referência indispensável no
mundo dos negócios.
Nos dias de hoje, seu papel orientador continua
imprescindivel. diante da nova conjuntura que se desenha,
tanto no âmbito nacional quanto no da inserção do Pais nas
relações exteriores.
Internamente, a estabilização da moeda deu origem a novos
parâmetros de comportamento, mais ajustados às reais
condições da nossa economia, em substituição as manipulações
e aos artificialismos gerados pela cultura da especulação e
da ciranda financeira.



No contexto da globalização, a abertura do mercado para as
exportações, assim como para a importação de produtos vindos
de várias partes do planeta, trouxe oportuniaades e riscos,
afetando não apenas as empresas, isoladamente, mas setores
econômicos em seu conjunto.
Outros fatores, como a constituição dos blocos comerciais,

os avanços tecnológicos e a crise estrutural do desemprego,
exigem novos procedimentos, tanto para a sobrevivência
quanto para a ampliação dos negócios, frente a uma realidade
cada vez mais dinâmica, sujeita a grandes transformações.
Sintonizada com tais mudanças, a Fundação Dom Cabral
prepara-se para tornar-se, brevemente, um centro
internacional de gestão, atuando com mais ênfase na América
Latina, diante da consolidação e da expansão do Mercosul.
Ao homenagearmos hoje essa consagrada instituição, sentimo-
nos no dever de mencionar duas personalidaces que não
mediram esforços para vê-Ia nascer e cesenvolver-se: o
Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Serafim
Fernandes de AraCijo. Reitor da Universidade Católica na
época em que a entidade foi criada: e o Professor Emerson de
Almeida, que sempre esteve â sua frente, com inteira
dedicação.
Manifestamos ainda a certeza de oue, movida pelos
princípios da atualização, da qualidade e da parceria, a
Fundação Dom Cabral continuará realizando um trabalho
fundamental para o crescimento das nossas empresas e para o
progresso do nosso Estado.
Queremos, com essas palavras, unirmo-nos a esta homenagem
que em tão boa hora S. Exa. . o Deputado Ronaldo
Vasconcelios, requereu a esta Casa e que obteve o apoio
unânime dos 77 Deputados, a fim de homenagear essa
instituição, que é um orgulho de Minas e, hoje, já
reconhecida internacionalmente. Esta Presidência manifesta.
ainda, seus agradecimentos ao Secretário da Justiça,
Deputado Tarcisio Henriques, representante do Governador
Eduardo Azereco; a D. Serafim F ernanoes ce Araújo: ao Sr.
Emerson de Almeida: às demais autoridades e convidados pela
honrosa presença.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo ca convocação, a
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de debates de amanhã, dia 20. às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de
agosto de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na Sala
das Comissões os Deputados Geraldo Santanna. Gilmar Machado
(substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por
indicação da Liderança do PT) e Marcelo Gonçalves
(Substituindo o Deputado Ivair Nogueira, por indicação da
Liderança do PDT). membros da Comissão de Constituição e
Justiça: Ajalrnar Slva, Arnaldo Penna, Jorge Eduardo de



522

Oliveira (substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão,
por indicação da Liderança do PMDB). Gilmar Machado
(substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da
Liderança do PT) e Romeu Queiroz (substituindo a Deputada
Elbe Brandão, por indicação da Liderança do PSDB), membros
da Comissão de Administração Pública. Estão presentes,
também, os Deputados Olinto Godinho, Maria José Haueisen e
Marcos Helénio. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência informa que
a reunião se destina a apreciar o Parecer para lg Turno do
Projeto de Resolução ng 916/96, do Deputado Gilmar Machado,
que susta os efeitos da Resolução ng 63/96, de 31/7/96, da
Secretaria de Recursos Humanos e Administração. Informa,
também, que, nos termos regimentais, foram designados como
relatores os Deputados Anivaldo Coelho e Durval Angelo,
respectivamente, nas Comissões de Constituição e Justiça e
de Administração Pública. Na ausência do relator designado
no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, é o projeto
redistribuído ao Deputado Arnaldo Penna. A seguir, o
Presidente indaga ao relator se está em condições de emitir
seu parecer. O relator, em seu parecer, conclui pela
inconstitucionalidade, pela antijuridicidade e pela
ilegalidade da matéria. Na fase de discussão, fazem uso da
palavra os Deputados Arnaldo Penna e Gilmar Machado.
Encerrada a discussão e colocado o parecer em votação, é ele
aprovado, com o voto contrário do Deputado Gilmar Machado.
Nos termos do art. 189 do Regimento Interno, o Presidente
determina o encaminhamento do Projeto de Resolução ng 916/96
à Mesa da Assembléia e, nada mais havendo a ser tratado,
agradece o comparecimento dos Deputados, solicita que seja
lavrada a ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 24 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz - Ailton

Vilela - Mauri Torres - Clêuber Carneiro.

 

- TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI
NQ 853/96

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto
de lei em tela objetiva declarar de utilidade pública a
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Ilicinea, com sede no Município de Ilicinea.

 

Publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda ng 1.
Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria
no lg turno, conforme o disposto no art. 104, 1, 'a', do
Regimento Interno.



fN
Fundamentação

.4 entidade referida é uma sociedade civil sem fins
lucrativos. Tem por finalidade precipua manter e criar
estabelecimentos especializados, Que v'sam à educação, à
reabilitação e à integração social cio excepcional.
Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento deste projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluirnos pela aprovação, no lQ turno.

do Projeto de Lei ng 853/96 com a Emenda np 1, apresentada
pela Comissão de Constitução e Justiça.
Sala das Comissões. 24 de setembro de 1996.
Marco Régis, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 26 DE SETEMBRO DE 1996

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 24 DE SETEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Wanderley Av la

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de quorum - ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Wanderley Avila - António Júlio - Autor Vilela - Ajalmar
Silva - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Perna - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Durval Angelo - Francisco Ramalho -
João Leite - José Braga - Kemil Kumaira - Marcelo Gonçalves
- Marcos Helênio - Marco Régis - Maria Oivia - Miguel
Martini - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcelios - Wilson
Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - As 14h15min.
a lista de comparecimento não registra a existência de
número regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião,
por falta de quorum, e convoca os Deputados para a reunião
especial ce logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária deliberativa de amanhã. dia
25. ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 37a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de
setembro de mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Geraldo
Rezende, Cléuber Carneiro e Gil Pereira (substituindo este
ao Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação da Bancada do
PPB), membros da Comissão supracitacia. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Gil Pereira que
proceda á ieit-ura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Na fase de discussão e votação de proposições da Comissão, o
Presidente submete à apreciação da Comissão reque r imento do
Deputado Jorge Hanras, em pue solicita seja convidado o
Superintendente da Vigilância Sanitária da Secretaria da
Saúde e Ação Social, para a reunião na qual será apreciado o
Projeto de Lei nQ 2.187/94. que contém o Código Sanitário de
Minas Gerais. Colocado em votação, é o recuerimento
aprovado. Prosseguindo, passa-se ã 2a Fase da Ordem do Dia.
Com a palavra, o Deputado Clêuber Carneiro emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação, no lQ turno, do
Projeto de Lei ng 889/96 na forma do Substitutivo ng 1. Logo
a pós, o De putado Geraldo Rezende, relator, no lQ turno, do
Projeto cc Lei nQ 900/96. emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação do projeto. Submetidos a discussão e
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votação, são os pareceres aprovados. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária de amanhã. às 9h30min e ás 15 horas com a
finalidade de se apreciarem, no 2Q turno, os pareceres sobre
os Projetos de Lei ns 933 e 949/96. determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1996.
Miguel Martini. Presidente - Marcos Helénio - AiJton Vilela
- Marcelo Gonçalves - J3ã Leite. -
ATA DA 41 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
As quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de
setembro de mil novecentos e noventa e seis, comparecem na
Sala das Comissões os Deputados João Leite, Jorge Eduardo de
Oliveira, Anivaldo Coelho e Ailton Vilela (substituindo os
três últimos aos Deputados Anderson Adauto, Gilmar Machado e
José Bonifácio. respectivamente, por indicação das
Lideranças do PMDB, do PT e do PSDB), membros da supracitada
Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado João Leite
assume a direção dos trabalhos e, havendo numero regimental,
declara aberta a reunião e solicita ao De putado Jorge
Eduardo de Oliveira que proceda á leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. Prosseguindo, a Presidência distribui os
Requerimentos ns 1.604, 1.616 e 1.622/96 aos Deputados
Jorge Eduardo de Oliveira, Ailton Vilela e Anivaldo Coelho.
respectivamente. Após, redistribui os Projetos de Lei ns
775 e 873/96 ao Deputado Ailton Vilela. Encerrada a la Parte
dos trabalhos, passa-se à 2 Fase da Ordem do Dia, com _a
discussão e a votação de proposições sujeitas à deliberação
ao Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovacos os pareceres que concluem pela aprovação, no
lQ turno, dos Projetos de Lei ns 775/96 na forma do
Substitutivo ng 1 e 873/96 com as Emendas ns 1 e 2
(relator: Deputado Ailton Vilela). Encerrada essa fase,
passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação,
são aprovados, no lQ turno, os Projetos de Lei ns 597/95 e
870 e 876/96 (relator: Deputado Anderson Adauto). Submetidos
a votação, são aprovados os Requerimentos ngs 1.604/96
(relator: Deputado Jorge Eduardo de Oliveira), 1.616/96
(relator: Deputado AiltOn Vilela) e 1.622/96 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho). A Presidência submete a votação.
cada um por sua vez, nos termos da Deliberação ca Mesa n
487. os Requerimentos flQS 1.599, 1.605 a 1.615 e 1.618 a
1.621/96, que são aprovados. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados.
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1996.
João Leite. Presidente - Ailton Vilela - Marcos Helênio.
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ATA DA 5O REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL
As dez horas e quinze minutos do dia dezoito de setembro de
mil novecentos e noventa e seis, comparecem na Sala das
Comissões os Deputados Marco Régis, Jorge Eduardo de
Oliveira e Luiz Antônio Zanto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Deputado Marco
Régis assume a Presidência, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Luiz Antônio Zanto que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente lê
o convite da Fundação Cultural de Professores - MG -
Fundação Dom Bosco, para o lançamento do livro Estrela
Guia- Uma Experiência de Vida, no dia 24/9/96. A seguir. o
Presidente passa à discussão e à votação de proposições
Sujeitas 3 apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado
Marco Régis passa a direção dos trabalhos ao Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, para que este parlamentar possa relatar
projeto de autoria daquele parlamentar. Com a palavra, o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, relator no lg turno do
Projeto de Lei ng 841/96, emite parecer favorável à
aprovação da matéria com a Emenda ng 2, daComissão de
Constituição e Justiça, e a Subemenda ng 1 à Emenda ng 1.
daquela Comissão. Faz uso da palavra, para discutir o
parecer, o Deputado Marco Régis. Submetido a votação, é o
parecer aprovado. Ao retomar os trabalhos, o Presidente,
Deputado Marco Régis, submete a discussão e a votação os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 686, 786,
794. 801, 803, 804. 805, 810, 756. 821, 822 e 777/96, que
são aprovados. Cumprida a finalidade da -reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões. 25 de setembro de 1996.
Carlos Pimenta, Presidente - Paulo Piau - Marco Régis.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI
No 753/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatõr ia

De autoria do Deputado Wilson trõpia, o projeto de lei em
pauta visa a criar o programa de recuperação, proteção e
desenvolvimento do potencial turistico da Estrada Real.
Inicialmente, o projeto foi encaminhado à Comissão de

Constituição e Justiça, que não encontrou óbice a sua
tramitação e apresentou a Emenda ng 1.

A seguir, a Comissão de Educação. Desporto e Turismo e
Lazer opinou pela aprovação da matéria.
Atendendo a requerimento do autor, a proposição foi também
apreciada pela Comissão de Meio Ambiente, q ue concluiu pela
sua anrovação.



Passa, agora, esta Comissão a emitir parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O programa que se pretende criar por meio do projeto em
análise objetiva recuperar, proteger e aproveitar o
potencial turístico da Estrada Real, que corresponde aos
caminhos antigos que ligam Rio de Janeiro. Ouro Preto e
Diamantina e se acham situados no Estado de Minas Gerais.
A indústria do turismo é a at i vidade econômica que mais

cresce no mundo. O potencial turistico da Estrada Real pode
ser explorado tanto pelo seu aspecto histórico como pela sua
associação ao ecoturismo. Além da relevante posição de Minas
no quadro histórico nacional, temos também uma diversidade
ambiental que favorece o turismo ecolõgico, como serras,
matas, grutas, cachoeiras. paaues florestais, estâncias
hidrominerais, rios, lagos, etc.
O incentivo ao turismo vai contribuir para que boa parte
dos municípios mineiros aproveitem sua vocação natural e
promovam o desenvolvimento auto-sustentável, aumentando a
oferta de empregos e a arrecadação de tributos, o que
redundará em melhoria da cuaiioade de vida de seus
habitantes.
A matéria despertou o interesse de municípios situados na
região de abrangência do programa, bem como da iniciativa
privada. Anexo ao processo encontra-se oficio da Associação
dos Municípios da Microrregião dos Campos das Vertentes,
composta por 18 municípios, que apóia a iniciativa do
projeto e se acha disponível para dar prioridade às
providências que couberem aos seus municipios, a fim de
viabilizar a "grande trilha do Caminho Real e suas
variantes". Encontra-se também anexo oficio da Associação
Comercial e Incustrial de São .João de]-Rei apoiando a
iniciativa.
O Plano Mineiro de Desenvolvimento integrado - PMDI -

estabelece como uma das diretrizes básicas para as diversas
polít

i
cas públicas o desenvolvimento do turismo no Estado e

reconhece que a participação estadual na promoção e na
divulgação turística em nível nacional e internacional é
incipiente pela ausência de um planejamento estratégico para
o setor. -
O Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
periodo 1992-1995 já apontava como diretriz para a área de
tursmo "o mapeamento regionalizado oe pontos considerados
atrações turísticas, bem como a realização de convênios com
os municipios, visando à conservação, â divulgação e à
exploração desses pontos".
Seguindo a mesma linha, o atual PPAG estabelece como
diretriz, para o peri000 1996-1999, a "preservação, a
revitalização e a divulgação do património representativo da
cultura mineira dos séculos XVIII, XIX e XX, além dos sítios
arqueológicos, espeleológicos e paleontológicos e das
paisagens naturais".
Como vimos, a matéria proposta está em consonância com o

planejamento estacual para a área le turismo.

1
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Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei
flQ 753/96 no lQ turno, com a Emenda ng 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - Marcos Helênio, relator -

Alitori Vilela - Marcelo Gonça'ves - João Leite.
PARECER PARA O 1 Q TURNO DO PROJETO DE LEI

NQ 959/96
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e

de Administração Pública
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto
de lei em epigrafe dispõe sobre os concursos de ingresso e
de remoção nos serviços notariais e de registro. previstos
na Lei Federal nQ 8.935, de 18/11/94, e dá outras
providências.
Publicado no Diário do Legislativo de 14/9/96, o projeto
foi distribuido às Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública.
Em virtude de requerimento do relator, a proposição está
submetida ao regime de urgência e a exame em reunião
conjunta das Comissões a oue foi distribuída.

Fundamentação
A Constituição Federal imprimiu um norte claro à matéria
relativa às atividades dos notários e dos registradores,
explicitando, no caput" do art. 236, que o exercício de
suas atividades se realiza em caráter privado, por aelegação
pública. Em seguida, no lg do mesmo dispositivo, a Carta
Magna incumbiu o legislador Ordinário de regular essas
atividades, estabelecer a responsabilidade civil e criminal
delas decorrente e definir as regras de sua fiscalização
pelo Poder Judiciário. Por fim, no i 3 do citado artigo, a
Constituição inovou corajosamente, consagrando o concurso
público como única via não só para a primeira investidura na
titularidade de serventia do foro extrajudicial como também
para a transferência ae um para outro cartório.
Em 18/11/94, -o art. 236 foi regulamentado pelo Congresso

Nacional, com a promulgação da Lei ng 8.935.
Agora, cuida o Tribunal de Justiça de iniciar o
procedimento legislativo que irá complementar a normatização
existente com o detainamento necessário ao perfeito
cumprimento, no Estado, aos ditames da Constituição e da
legislação federais.
Além de incluir algumas das regras básicas consignadas na

referida lei, o projeto dispõe que: a delegação das
serventias se dará por ato do Governador do Estado; os
concursos serão promovidos pelo Tribunal de Justiça, sendo
nomeada, por seu 2Q-Vice-Presidente, comissão examinadora
indicada e presidida pelo Juiz Diretor do foro; os certames
serão realizados, sempre que possivel, na sede aa comarca
onde existir a vaga; a validade de cada concurso irá até a
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expedição do ato de delegação do classificado; a respectiva
homologação será feita pelo Conselho da Magistratura.
A proposição explicita minuciosamente os recuisitos para a
inscrição no concurso público de ingresso nas serventias e
fixa os critérios a serem observados no concurso de remoção;
indica o conteúdo do edital e o procedimento que garante sua
publicidade; enumera as matérias a serem exigidas nas provas
de conhecimento e os titulas que serão aceitos; determina os
critérios de desempate e estabelece os recursos cabíveis.
Sob o ponto de vista da constitucionalidade formal, não há
dúvida de que a proposição guarda perfeita conformidade com
a norma consignada no art. 98, VII, da Constituição
Estadual, que relaciona as matérias de iniciativa reservada
ao Tribunal de Justiça. bem corno com a regra contida no art.
61. XIII, do mesmo estatuto, que confere á Assembléia
competência para deliberar sobre o tema.

NO que respeta ao conteúdo co projeto, importa-nos fazer
algumas ponderações.
O art. 14. V. estatui que compete â Comissão Examinadora
realizar, durante o processo seletivo e em caráter
reservado, sindicância sobre a vida pregressa dos
candidatos, cujo resultado terá caráter eliminatório". Em
respeito ao direito á intimidade e à privacidade, consagrado
no art. 5Q. X. da Carta Magna, o qual protege tanto o
segredo como a liberdade da vida privada, entendemos ser
necessário delimitar a abrangência da investigação a que se
vai proceder, restringindo-a aos aspectos social e
profissional, ou seja, públicos, da vida do candidato. Com
esse propósito, formulamos, ao final deste parecer, a Emenda
nQ 1.
De outra parte, verificamos que o 'caput' do art. 23, ao
enumerar as decisões passiveis de recurso durante o
Procedimento seletivo, não menciona a hipótese de exclusão
do candidato em decorrência dos resultados da sindicância
sobre sua vida. E sabido Que. nos Estados Democráticos de
Direito ( e o nosso Pais assim se qualificou no "ca p ut" do
art. l Q da Lei Maior), são intangiveis os direitos dos
cidadãos ao devido processo legal, à ampla defesa e ao
contraditório, todos consagrados no art. 5g. LIV e LV, ca
Carta da República. Dessa forma, parece-nos forçoso acrescer
ao texto do caput' do art. 23 a possibilicade de recurso
contra as decisões proferidas com fundamento nas conclusões
dos trabalhos investigatórios, tal como propomos na Emenda
ng 2, que integra este parecer.
Por último, com o objetivo de aprimorar a redação do
projeto e evitar o risco de interpretações contraditórias,
formulamos as Emendas ngs 3 a 6. redigidas no final deste
parecer.

Conclusão
concluímos pela juridicidade, pela
Pela legalidade do Projeto de Lei ng
ngs 1 a 6, apresentadas a seguir.

EMENDA NQ 1

art. 14 a seguinte redação:

Em face do exposto,
constitucionalidade e
959/96 com as Emendas

Dê-se ao inciso V do
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'Art.14 -
V - realizar, durante o processo seletivo e em caráter
reservado, sindicância sobre os aspectos social e
profissional da vida pregressa dos candidatos. cujo
resultado terá caráter eliminatório;.

EMENDA NQ 2
Dê-se ao "caput' do art. 23 a seguinte redação:
Art. 23 - As decisões relativas ã recusa de admissão de

candidatos, ao cancelamento de inscrição, à declaração de
inaptidão física, á eliminação fundada nos resultados da
sindicância prevista no inciso V do art. 14 e à
classificação final dos aprovados serão passíveis de recurso
ao Conselho da Magistratura, no prazo de 5 (cinco) dias
contados da publicação das decisões..

EMENDA No 3
Dê-se ao § 2g do art. Sg a seguinte redação:
Art. 5 - .....................................

-Nenhuma serventia notarial ou de registro
permanecerá vaga, sem abertura de concurso de ingresso ou de
r emoção , por mais de 6 (seis) meses, salvo se provida, a
qualquer titulo, até a data da Lei Federal nQ 8.935..

EMENDA NQ 4
Dê-se ao art. 9Q a seguinte redação:
"Art. 9Q - Ao concurso de remoção somente serão admitidos

os titulares de serviços notariais e de registro que, por
nomeação ou designação, exerçam a atividade há mais de 2
(dois) anos.".

EMENDA NQ 5
Dê-se ao art. 26 a seguinte redação:
"Art. 26 - Ao concurso de remoção, de provas e títulos,

somente serão admitidos os titulares de serviços notariais e
de registro existentes no Estado a que se refere o art.
9g.".

EMENDA Ng 6
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
'Art. 30 - Aplicam-se ao concurso de remoção, além do

disposto nos arts. 8Q e 26, no q ue couber, os critérios
estabelecidos para o concurso público de ingresso.'.
Sala das Comissões. 24 de setembro de 1996.
Geraldo Santanna, Presidente e relator - Romeu Queiroz -

Ailton Vilela - Clêuber Carneiro.
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado, dispõe sobre os concursos de
ingresso e de remoção nos serviços notariais e de registro,
previstos na Lei Federal nQ 8.935. de 18/11/94. e dá outras
providências.
Publicada em 14/9/96, foi a proposição distribuída às

Comissões supracitadas, competindo a esta Comissão apreciar
o mérito da matéria, conforme dispõe o art. 195, c/c O art.
103. 1. "a'. do Regimento Interno.
Em razão de recuerimento aprovado em Plenário, de autoria

do Deputado Geraldo Santanna, passa a matéra a tramitar em
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regime de urgência, devendo, para tanto, ser ap l icado o Que
dispõe o art. 222 do mesmo estatuto regimental.

Fundamentação
Em consonância com o texto constitucional vigente, o
Tribunal de Justiça do Estado, por seu Presidente,
encaminhou a esta Casa o projeto de lei em estudo, que tem
como objetivo instituir as regras para realização de
concursos públicos para ingresso e remoção nos serviços
notariais e de registro.
E bastante louvável a iniciativa do Tribunal de Justiça

neste caso, haja vista o grande número de serventias vagas.
Não obstante, muitos desses serviços estão sendo exercidos
em caráter precário mediante o instituto da acumulação,
situação q ue poderá agora ser resolvida em definitivo.
Dá-se, neste momento, um	importante passo para a
democratização do exercício de 'munus' típico da
administração pública, o qual, por comando expresso na Lei
Maior, é hoje explorado mediante delegação ao particular.
Assim sendo, abrem-se novas oportunidades para os
profissionais do Direito que desejarem concorrer no certame
anunciado pela lei.
Faz-se justiça, ainda, aos atuais delegatários (desde que
preencnam os requisitos da Lei Federal n 8.935, de
18/11/94), uma vez que esses também pleiteiam, por via do
concurso de remoção, a sua transferência para outras
localidades mais rentáveis.
A população certamente será beneficiada com a implantação
de novas serventias ou o preenchimento das vagas já
existentes, visto que os serviços tendem a melhorar. pois,
em muitos casos. poderá haver concorrência, como no cartório
de notas, por exemplo.
Há que se destacar o caráter inovador deste projeto, já que
há mais de 30 anos não se realizava concurso público para
preenchimento de vagas no serviço notarial e de registro, o
que torna a medida ora sugerida consoante com os principios
democráticos vigentes no Pais a partir ca promulgação da
Carta de 1988.
Como já asseverado, muitos foram os passos dados em cim'eção

á tão desejada modificação da arcaica estrutura implantada
no Pais no que diz respeito ao sistema adotado para
exploração dessa modalidade de serviço público. Ainda falta
muito a percorrer, principalmente em relação á criação de
novas serventias, medida esta que ainda está na dependência
da regulamentação do aiscositivo contido no art. 278 da
Carta mineira.
No que tange ao conteúdo CO projeto em discussão, não há,
do ponto de vista da competência desta Comissão, qualquer
censura a fazer.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluimos pela aprovação, no lQ
turno, do Projeto de Lei ng 959/96 com as Emendas ngs 1 a 6.
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 24 de setembro de 1996.
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Geraldo Santanna, Presidente - Ailton Vilela, relator -
Clêuber Carneiro - Mauri Torres - Romeu Queiroz.

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI No 898/96
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e

Turismo e Lazer
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei
em análise visa a declarar de utilidade pública o Prudentina
Futebol Clube, com sede no Município de Selo Horizonte.
O projeto foi preliminarmente encaminhado à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Cabe, agora, a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no lg
turno, na forma regimental.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar é sociedade civil
que, além de desenvolver a prática da educação física em
todas as suas modalidades, promove debates em torno de
matérias que visem ao desenvolvimento individual e social do
ser humano.
Dessa forma, é justo que a instituição seja declarada de

utilidade pública.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei
ng 898/96 no lg turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1996.
João Leite, relator.

PARECER PARA O ZQ TURNO DO PROJETO DE LEI No 806/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deutado José Bonifácio, o projeto de lei

em tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o
Sindicato Rural de Mirai, com sede no Município de Mirai.
A proposição foi aprovada no lQ turno, na forma proposta,
cabendo a esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente
sobre a matéria no 2Q turno, conforme preceituam as normas
regimentais.

Fundamentação
O Sindicato em questão é entidade sem fins lucrativos.
cujos objetivos compreendem a coordenação, a proteção e a
representação legal de sua categoria económica junto à
Confederação Nacional da Agricultura, sempre subordinada aos
interesses nacionais e imbuída de espírito Solidário.
Portanto, julgamos justa e oportuna a outorga do titulo

declaratório de utilidade pública ao Sindicato Rural de
Mirai.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei

ng 806/96 no 2g turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 25 oe setemoro de 1996.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 858/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório



De autoria do De
p
utado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei ng

858/96 visa declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária dos Quartéis, com sede no Município de Inhaúma.
Aprovado o projeto no lg turno, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2g
turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Os trabalhos da Associação são voltados para o
desenvolvimento da comunidade de Quartéis. Para atingir seus
objetivos, ela dispõe de comissões de trabalho responsáveis
pela execução de tarefas específicas de interesse
comunitário.
Pelo desempenho de suas metas, justa e meritória é a
iniciativa de se declarar a entidade de utilidade pública.

Conclusão
Em face do ex posto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nQ 858/96 no 2g turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões. 25 de setembro de '996.
Marco Réos, relato.".

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 1.625/96
Comssão de Agropecuãra e Politica Rural

Rei ator io
De autoria do Deputado Sebastião Costa. o Requerimento ng
1.625/96 tem por objetivo solicitar ao Governador do Estado,
ao Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao
Diretor-Geral do IMA a regulamentação da Lei ng 11.812. de
23/1/95, que dispõe sobre a inspeção e a fiscalização
sanitárias de produtos de origem animal.
Publicada em 7/9/96, a matéria, nos termos regimentais, foi

distribuída a esta Comissão para deliberação conclusiva.
Cumpre-nos, portanto, opinar sobre o assunto.

Fundamentação
A r egulamentação do serviço de inspeção e fiscalização
sanitárias aos produtos ce origem animal no Estado, a cargo
do IMA. é matéria ae extrema relevância para a economia
estadual. A clandestinidade na produção e na comercialização
aesses produtos, que a falta de fisca'ização propicia,
envolve a questão da saúde pública, em vista dos riscos de
contaminação por doenças veiculadas pelo leite e pela carne,
e causa evasão de receitas tributárias, em decorrência de
impostos e taxas não arrecadados.
Diante da gravidade do assunto e atendendo a requerimento
do Deputado João Batista de Oliveira, esta Comissão
promoveu, no dia 16/5/96, uma audiência pública para debater
a questão. A essa audiência compareceram o Secretário de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Sr. Alysson
Paul inelli, e o Diretor-Geral do IMA. Sr. Antônio Cândido
Martins Borges, juntamente com outros técnicos daquela
autarquia. Após informar sobre as dificuldades para se
implantar um serviço de inspeção nos moldes exigidos pela
agropecuária mineira, o representante do IMÃ declarou que o
regulamento ia inspeção sanitária. a ser baixado por meio de
decreto do Governador do Estado, encontrava-se em fase final
de elabo r ação e Que, após corcluidc, seria enviado á
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Procuradoria-Geral do Estado para apreciação e posterior
publicação.
Entendemos, assim, que o requerimento em análise, ao

solicitar das autoridades que menciona providências que até
o momento não se concretizaram, é bastante oportuno, visto
que a falta de regulamentação da Lei flQ 11.802. de 1995,
constitui um dos principais obstáculos á implantação efetiva
do serviço de inspeção sanitária no Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento

nQ 1.625/96 na forma proposta.
Sala das Comissões, 24 de setembro de 1996.
Paulo Piau, relator.
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ATAS

ATA DA 1909 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE SETEMBRO DE 1996
Presidência do Deputado Rêmolo Aloise

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - la PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de
Le nps 966 e 967/96 - Requerimentos flQS 1.646 a 1.659/96 -
Oradores Inscritos: Disc.-sc co De putado Cléuber Carneiro -
2? PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de Inscrições -
Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Rémolo Aloise
- Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar ca Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Antônio Genaro - Arnaldo Canarinho
- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Djalma
Diniz - Durval Angelo - Francisco Ramalio - Glycon Terra
Pinto - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - Kemil
Kumaira - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Miguel Martini - Paulo Piau - Paulo Schettirio - Raul Lima
Neto - Ronaldo Vasconcelios - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - AS 14h15miri, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. 2-Secretário, para proceder ã leitura
ca ata da reunião anterior.

12 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Júnior, 2Q-Secretário "ad
hOC', procede á leitura da ata da reunião anterior, que é
aprovada sem rest"ições.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - Não havenco correspondência a ser lida,
a Mesa passa a receber proposições e a conceder_a palavra
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encarninnadas à Mesa as seguintes
oposições:

PROJETO DE LEI No 966/96
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores
Pró-Melhoramentos do Bairro Renascença, com sede no
Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pú p lica a Associação
dos Moradores Pró-Melhoramentos do Bairro Renascença, com
sede no Municipio ae Belo Horizonte.
Art. 2Q - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 32 - Revogam-se as cis posições em cort-'àric.
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Sala das Reuniões, 16 de setembro de 1996.
Ronaldo Vasconcel los
Justificação: Com uma diretoria composta de pessoas
idôneas, que não recebem remuneração, e em funcionamento há
mais de dois anos, a Associação dos Moradores Pró-
Melhoramentos do Bairro Renascença pieiteia a declaração de
sua utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
. do Regimento interno.

PROJETO DE LEI NQ 967/96
Declara de utilidade pública a entidade Ame Menor, com sede

no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l Q - Fica declarada de utilidade pública a entidade

Ame Menor, com sede no Município de Contagem.
Art. 2g - Esta lei entra em vigor na data de sua

publicação.
Art. 3g - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1996.
Glycon Terra Pinto
Justificação: A filantropia é bem necessário e, felizmente,

vem-se expandindo graças ao número crescente de pessoas
dotadas oe espírito caritativo, bem como de instituições que
a ela se dedicam. A entidade Ame Menor é uma dessas.
Constituída com a finalidade precipua de servir aos menores
carentes, livrando-os do abandono e da delinqüência, procura
suprir as suas necessidades mais vitais.
Os moradores da cidade de Contagem foram agraciados com a
instalação dessa benemérita entidade, que exerce verdadeiro
apostolado, levando solidariedade a crianças desamparadas e
possibilitando-lhes a reintegração na sociedade.
Por se tratar de instituição que goza co mais elevado

conceito e que tem realizado trabalho admirável, a Ame Menor
merecerá, por certo, o reconhecimento dos nobres colegas,
concretizado na declaração de sua utilidade pública por meio
deste projeto de lei.
- Publicado, -vai o projeto às Comissões de Justiça, para
exame preliminar, e de Saúde e Ação Social, para
deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104. inciso
1. do Regimento interno.

REQUERIMENTOS
Ng 1.646/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Essênios do Terceiro Milênio ng 246, localizada
nesta Capital, por seus cinco anos de existência.
NQ 1.647/96, co Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia Unaiense ng 247, localizada no Município de
Unai . por seus cinco anos de existência.

NQ 1.648/96, co Deputado Wanaerley Avila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja



Maçônica Obreiros de Mirahy. localizada no Município de
Miraí, por seus 12 anos de existência. -
Ng 1.649/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Luz e Progresso, localizada no Município de Araxá,
por seus 12 de existência.
Ng 1.650/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Fidelidade Escocesa II nQ 213, localizada nesta
Capital, por seus dez anos de existência.
Ng 1.651/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Harmonia e Luz ng 2413, localizada nesta Capital,
por seus dez anos de existência.
No 1.652/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Esperança e Virtude, localizada no Município de Rio
Vermelho, por seus dez anos de existência.
Ng 1.653/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Theodorica, localizada no Município de Pequeri, por
seus 98 anos de existência.
NQ 1.654/96, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica União e Concõrdia, localizada no Município de Três
Corações, por seus 98 anos de existência.
Ng 1.655/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Verdadeira Luz, localizada nesta Capital, por seus
oito anos de existência.
Ng 1.656/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Deus e Humanidade, localizada no Município de
Itajubá, por seus 122 anos de existência.
Ng 1.657/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela do Oriente, localizada no Município de
Mariana, por seus 18 anos de existência.
Ng 1.658/96, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Acácia de Pot, localizada no Município de Poté,
por seus sete anos de existência.
No 1.659/96. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja
Maçônica Estrela Vendanovense, localizada nesta Capital, por
seus 20 anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Clêuber

Carneiro.
O Deputado Clêuber Carneiro - Na semana próxima passada, o
povo de Januária, em ato cívico inédito, registrou para a
história uma atitude digna de nota. Milhares de populares se
irmanaram, de mãos dadas. sob os acordes do Hino Nacional e
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abraçaram a Prefeitura, em nome da moralidade pública e da
probidade administrativa. Foi um ato de profundo sentimento
e de madura consciência cidadã. Ali estava expressa a
repulsa ao descalabro administrativo que se implantou no
município; ali estava a força do povo, sinalizando as
mudanças; ali estava o povo de pé, e no peito, no coração,
na alma e no espírito, o grito de angústia dos pobres,
sofridos, oprimidos e abandonados de minha terra. Ali estava
o "não" aos desmandos, às aberrações, aos abusos, à
arrogância, à desmedida vaidade, à prepotência. Ali se
operava o prodígio que só a democracia pode nos oferecer: o
povo na praça, que é sua, diante da Prefeitura que também é
sua, libertando-se do medo e exigindo mudança. Não só
mudança, mas evolução e até uma revolução. Revolução nos
comportamentos, nas posturas, nas ações e diretrizes
administrativas; revolução nos métodos de governar;
revolução que seja sinônimo de trabalho, competência,
honradez e probidade. Esta, sim, é a arma do povo. Mais
eficiente que os canhões e as baionetas, mais mortífera e
avassaladora que os letais venenos. Isso é a força do povo,
e quem contra ela se insurge deve ter decretada sua morte
cívica, seu sepultamento na vida pública, sem choro nem
velas.
O "abraço" à Prefeitura de Januária foi o ato público mais
corajoso e mais afirmativo de que temos notícia nos anais do
civismo e da cidadania em nossa terra, feito, repetimos, em
nome da moralidade pública e da probidade administrativa.
Parecia, pelo fervor, uma tomada da Bastilha de tempos
modernos e atuais. No simbolismo do acontecimento, foram
"abraçados" também o fórum, no apreço e respeito à justiça,
e a Catedral de Nossa Senhora das Dores, na imensa fé de
Deus.
Democracia, liberdade, cidadania, ética, honradez, respeito
público, correção, seriedade e vergonha não são palavras nem
frases de efeito, são conceitos a serem vivenciados pelos
homens de bem, principalmente pelos que têm a grave missão
de governar.
Atos dessa natureza constroem uma nação, a partir da base;

atos dessa natureza revigoram e libertam o povo.
2a PARTE (ORDEM DO DIA)

la Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a
Presidência passa à 2a Parte da reunião, com a la Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, dá
para constatar a inexistência de "quorum", e, por essa
razão, eu pediria que V. Exa. encerrasse, de plano, a
reunião.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a
inexistência ce 'Quorum para continuar os nossos trabalhos
e encerra a reunião, Convocando os Deputados para a
ordinária deliberativa de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr.
Presidente é a publicada na edição anterior.). .evanta-se a
reunião

ATA DA 38a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM
24 DE SETEMBRO DE 1996, DESTINADA A HOMENAGEAR A COMPANHIA

SIDERURGICA BELGO-MINEIRA PELO TRANSCURSO DE SEU 75
ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO

Presidência dos DeputaQos Wanderley A'la e Maria Olivia
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Atas - Designação de
comissão - Composição ila Mesa - Destinação da reunião -
Execução co Hino Nacional - Palavras do Deputado Romeu
Queiroz - Apresentação do Coral Ars Nova - Palavras do Sr.
François Moyen - A p resentação do Coral Ars Nova - Entrega de
placa - Apresentação do Coral Ars Nova - Palavras do Sr.
Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Wanderley Ávila Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Anivaldo

Coelho - Antônio Geriaro - Clêuber Carneiro - João Batista de
Oliveira - Marco Régis - Maria Olivia - Miguel Martini -
Paulo Piau - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - Wilson Trõpia.

ABERTURA
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 20 horas, a
lista de comparecimento registra a existência de número
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.
Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura das
atas das reuniões anteriores.

Atas
- O Deputado Antônio Genaro, 2Q-Secretário "ad hoc".

procede á leitura das atas das Quatro reuniões anteriores.
que são aprovadas sem restrições.

Designação de Comissão
A Sra. Presidente - A Presidência designa os Deputados

Ma rco Régis, Raul Lima Neto e Wilson Trõpia .,.para, em
comissão. conduzirem ao Plenário as autoridades e os demais
convidados Que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente (DeputadoWanderley Ávila) - A Presidência
convida a tomar assento á mesa os Exmos. Srs. François
Moyen, Presidente ca Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira;
Landulfo Domas Filho, Secretário Adjunto de Indústria e
Comércio, representando o Governador Eduardo Azeredo;
Desembargador Monteiro ce Barros, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado Paulo Bretas, Secretário Municipal de
Assuntos Extraordinários, representando o Prefeito Patrus
Ananias; Deputado Federal José Santana ce Vasconcelos, ex-
Presidente desta Assernpléia; Prof. Aluisio Pimenta.
Magnifico Reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais;



540

Francisco Américo Mattos de Paiva, Presidente da Associação
Comercial de Minas Gerais.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião especial a
homenagear a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira pelo
transcurso de seu 75g aniversário de fundação.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Hino
Nacional, na interpretação do Coral Ars Nova, sob a regência
do maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca.
- Executa-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado Romeu Queiroz
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Romeu Queiroz.
autor do requerimento que suscitou a realização desta
reunião.
O Deputado Romeu Queiroz - Srs. Deputado Wanderley Avila.
1Q-vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, que, neste ato, representa também o nosso
Presidente, Deputado Agostinho Patrús; Frariçois Moyen.
Presidente da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira; Lanculfo
Domas Filho, Secretário Adjunto de Indústria e Comércio.
representando o Governador do Estado, Sr. Eduardo Azeredo:
Desembargador Monteiro de Barros. Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado; Paulo Bretas, Secretário Municipal de
Assuntos Extraordinários, representando o Sr. Patrus
Ananias, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; José Santana
de Vasconcelos, Deputado Federal e ex-Presidente desta Casa;
Aluisio Pimenta, Magnífico Reitor da UEMG; Francisco Américo
Mattos de Paiva,
Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais, Srs.
Deputados, senhoras e senhores. Em 1917, um grupo de
pioneiros empresários de nosso Estado se reunia para
constituir em Sa pará a Companhia Siderúrgica Mineira, núcleo
inicial daquilo que iria dar origem - quatro anos mais
tarde, com a entrada do Grupo Arbed. de Luxemburgo - ao
magnifico complexo representado atualmente pela Beigo-
Mineira, á cual em boa hora prestamos tributo nesta
Assembléia. São essas quase oito décadas de fecunda e
profícua atividade em Minas Gerais e no Brasil que estamos

comemorando.
Começaremos nossa mensagem recordando que a história da
Belgo-Mineira, inegavelmente. não se pode dissociar da obra
de Louis Ensch. Foi aquele homem de extraordinária visão,
afinal, que aqui aportou em 1923. acreditou em nosso Pais e
deu impulso ao magno empreendimento. A ele esta Assembléia
prestou homenagem um ano atrás, por ocasião ao centenário de
seu nascimento. Hoje, por extensão, iremos reverenciar a
obra formidável que em muito a ele deve.
Cronologicamente, podemos identificar quatro fases
distintas na trajetória da Belgo-Mineira. A primeira, de
consolidação, vai de 1921 até 1935, com a inauguração dos
altos-fornos de João Monlevade.



Ii

Em 1935, inicia a empresa seu Denodo de crescimento, com a
expansão das unidades de Sabará e Monlevade. seguindo-se a
instalação da trefilaria de Contagem.
A chamada fase de desenvolvimento vai de 1960 a 1975. Vem
depois aquela de modernização e diversificação, representada
por investimentos consideráveis direcionados para a Samitri,
a Samarco, a CÂF. a BMB e várias outras operações, compondo
um cenário de nada menos que 30 unidades empresariais.
Diante dessa realidade, conseqüentemente, não nesitamos em
identificar na formidável expansão da Belgo-Mineira as
idéias progressistas de um grupo de mineiros empreendedores.
na segunda década deste século, que tiveram seqúéncia com o
dinamismo de Louis Ensch, para chegar aos dias atuais como
protótipo de atividade econômica vitoriosa. Essa conotação
produtiva e esse caráter de sucesso, a 

p
ro

p
ósito. a Belgo-

Mineira os confirma através dos números com que a cada ano
nos aquinhoa.
Constituiu preocupação da empresa, desde o principio, atuar
também em setores outros, mas relacionados com sua atividade
principal. Dentro dessa linha, investiu na mineração, no
reflorestamento, como forma de garantir combustível para a
produção de aço, e em indústrias de transformação.
Atualmente, o número de produtos que fabrica o conglomeraoo
é quase uma centena, destinados à indústria em geral, à
transmissão de energia e telecomunicações, construção civil,
agropecuária, autopeças, ao setor petrolífero, da pesca, da
construção naval e de artefatos de escritório. Ultrapassando
os limites de sua tradicional zona de influência, o
Quadrilátero Ferrífero assumiu a administração da Mendes
júnior Siderurgia, em Juiz de Fora, ca mesma maneira como
passou a controlar a operação ca Companhia Ferro e Aço de
Vitória, em Cariacica, no vizinho Estado do Espírito Santo.
Posteriormente, adquiriu importante quota acionária da
Dedini Siderúrgica, em Pirac'icaba. SP, e mantém ainda
estabelecimentos em operação em Montes Claros, no Norte
mineiro, em Feira de Santana. na Bahia. e em Osasco e
Sumarè, terras paulistas.
A empresa l íder e suas 29 associadas, integrando o sétimo
maior grupo privado do Pais, dão emprego direto a 14.000
pessoas, e seus resultados beneficiam nada menos que 11.800
acionistas, a maioria deles brasileira.
Em termos de volume, o conglomerado da Belgo-Mineira
produziu, em 1995. 20 milhões de toneladas de minério de
ferro, mais de um milhão em laminados, 504 mi' toneladas de
arames e 1 milhão e 300 mil toneladas de aço bruto.
Em valores contabilizados, a receita liquida. no mesmo

período, superou R$1.000.000.000,00, elevando-se o
patrimônio a R$1.361.000.000.00 e o lucro liquido a
R$73.000.000,00. Já as compras realizadas em território
mineiro alcançaram R$322.000.000,00 e o ICMS recolhido
totalizou R$53.000.000,00. Não é à toa oue as empresas
Belgo-Mineira responcem por 2,7% do P15 de Minas Gerais.
Tais cifras realmente impressionantes atestam a pujança e a

vitalidade da Belgo e de suas associadas até o presente. Mas
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nossa homenageada não pára no tempo. Ao contrário, em
coerência com aquela preocupação de enxergar sempre alêm, dá
ela andamento a programa plurianual de investimentos para o
periodo de 1995 a 1998, contemplando inversões totais de
uSs1.000.000.000.00. dos quais US$705.000.000,00 aplicados
em nosso Estado.
São números e mais números sobre os quais, talvez, nos
estejamos fixando em demasia, mas a verdade é que não
logramos conter o entusiasmo ante dados tão significativos.
São razão para o orgulho nutrido cor nós, mineiros, quanto a
esse empreendimento que se transformou em verdadeira escola
da siderurgia brasileira. E constituem, seguramente,
demonstração de capitalismo sadio, que só beneficios nos tem
trazido.
Gostaríamos de terminar nossa mensagem fazendo justa e

oportuna referência ao Sr. François Moyen, que hoje preside
o complexo empresarial Belgo-Mineira. Esse luxemburguês de
nascimento e mineiro de coração soube cultivar a tradição de
competência, seriedade e arrojo empresarial demonstrados cor
seus antecessores no cargo. A ele, nossa mensagem de
congratulações, aue estendemos a toda a equipe que sob sua
liderança tornou-se exemplo de trabalho e compromisso com um
modelo empresarial moderno, atento á dimensão social da
atividade econômica. Parabéns, Sr. François Moyen, e
parabéns Be1go-Mineira Que continuem e perseverem em sua
contribuição magnifica para o progresso ce Minas Gerais e do
Brasil.

Apresentação do Coral Ars Nova
O Sr. Presidente - Neste instante, passamos á apresentação

do Coral Ars Nova, que interpretará a música "Verbunk", com
arranjo de Vojtech.
- Apresentação do Coral Ars Nova.

Palavras do Sr. François Moyen
Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, lQ-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: Exmo. Dr.
Landulfo Domas Filho, Secretário Adjunto de Indústria e
Comércio, representando o Sr. Governador do Estado. Eduardo
Azeredo; Exmo. Sr. Desembargador Monteiro de Barros.
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
Exmo. Dr. Paulo Bretas, Secretário Municipal de Assuntos
Extraordinários, representando o Sr. Prefeito, Patrus
Ananias; Exmo. Sr. De putado Federal José Santana de
Vasconcelos: Exmo. Sr. Prof. Aluisio Pimenta, Magnifico
Reitor da Universidade dO Estado de Minas Gerais: Exmo. Dr.
Francisco Américo Mattos de Paiva. Presidente da Associação
Comercial de Minas: Exmo. Sr. Deputado Romeu Queiroz; Srs.
Deputados, demais autoridades presentes, meus colegas do
IBS, meus amigos da Belgo-Mineira, senhoras e senhores: é
com grande satisfação que retornamos, nesta noite, a esta
Casa Legislativa. Em maio do ano passado, aqui estivemos
quando os representantes ao povo mineiro prestaram justa
homenagem á memória do nosso ex-Diretor-Geral, o sauooso
engenheiro Louis Ensch, por ocasião das comemorações do
centenário de seu nascimento.
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Como aconteceu naquela oportunidade, esta manifestação do
Poder Legislativo nos toca profundamente. Ao promover uma
sessão especial em comemoração aos 75 anos de fundação da
Belgo-Mineira, os Srs. Deputados, dignos representantes cio
povo mineiro, conferem significado imensamente maior a esta
data.
Nosso sincero agradecimento pelas demonstrações de apreço

que estamos tendo a felicidade de presenciar.
Agradecemos tamdém as calavras do ilustre De putado Romeu
Queiroz, autor da proposta para a realização desta sessão
solene. Sua Excelência, com as credenciais de uma correta
atuação política e na condição de Líder do Governo nesta
Casa, garantiu maior brilno a esta reunião.
Da mesma f orma. somos gratos ao Deputado Federal José
Santana de Vasconcelos Moreira, a quem, nesses anos de
convivência, aprendemos a respeitar e admirar. Srs.
Deputados, permitam-me dedicar a reunião desta noite aos
homens e às mulheres que participaram e participam do
desenvo1vmento da Belgo-Mineira. independentemente de
função, cargo ou missão, são os responsáveis diretos pela
realização de um sonho iniciado em Sabarã, e que, hoje,
ganhou formas definidas naquele que é um dos maiores grupos
privados em atuação no Brasil.
Passados 75 anos aa iniciativa ioneia de um grupo de
idealistas, as pessoas continuam a ser o maior diferencial
competitivo e estratégico da empresa. Este é o nosso
segredo. Acreditar que os esforços para crescimento, os
investimentos em tecnologia, produtos e serviços só terão
efeito se acompannados de ações prioritárias para o ser
humano.

A Belgo-Mineira surgiu acanhada, é verdade. Suas
instalações resumiam-se a um pequeno forno em Sabará. Mas,
desde o inicio, contou ela com o talento de seus dirigentes,
engenheiros e operários. Só assim pôde superar desafios e
crises ao longo de suatrajetória.
E os desafios, acreditem, não foram poucos. Na primeira
etapa de sua história, que costumamos chamar de fase de
criação e consolidação - Denodo entre 1921 e 1935 - a
empresa esteve a ponto cie encerrar suas atividades, já que o
mercado ainca se mostrava incipiente pa ra seus produtos.
Destacou-se, nessa época, a figura corajosa e empreendedora
do engenheiro Louis Ensch.
Foi ele quem garantiu o funcionamento da pioneira fábrica

de Sabará, ampliou sua produção e criou as condições para a
imp lantação da Usina de Monlevade, construida a partir de
1935.

Ainda sob o comando de Louis Ensch. experimentamos um longo
período de crescimento, que vai de 1935 a 1960. São dessa
eta pa a inauguração, em 1937, e a expansão da usina de
Monlevade. Também nessa época foram realizados investimentos
na construção de estradas, escolas, hospitais, igrejas e
residências, com o objetivo de criar uma infra-estrutura na
região destinada a melhorar a qualidade de vida dos
trabalhadores.
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A criação da CAF, para a produção de carvão vegetal e
reflorestamento, a fundação da Samitri, para a pr odução de
minério de ferro, e a decisão de instalar a trefilaria de
Contagem são outros capitulos de destaque nessa etapa. Tem
inicio, ainda nesse periodo, mesmo que de forma timida, um
processo de diversificação, com a abertura de novas frentes

de negócio.
A Belgo-Mineira era, então, uma verdadeira escola para a
ainda modesta siderurgia brasileira. A ela coube inovar na
fabricação e na diversificação da linha de produtos. A
partir de 1941, e a pedido do Governo, foi pioneira na
produção de tubos cie aço, trilhos e muitos outros produtos
de valor estratégico para a época, mas que, hoje, já não
fazem mais parte de nossos negócios.
Mais uma vez foi marcante o espirito empreendedor de Louis
Ensch, auxiliado diretamente por Albert Scharlé. Outra
figura de relevo nesse período foi Joseph Hein, que, a
partir de 1953. substituiu a Enscb na condução dos negócios
da empresa.
De 1960 a 1975 a empresa experimentou seu segundo salto

qualitativo. Foi a fase do desenvolvimento, com concentração
dos negócios no setor de siderurgia e trefilaria. A unidade
de Contagem expandiu sua produção a diversificação ganhou
espaço, por meio de novos produtos, valendo destacar a
criação da BM8 - Belgo-Mineira Bekaert, em VespasianO, para

a pr odução de 'steel-cord'.
Prevalecem, nessa etapa. as figuras de Jean Reuter e.
depois, de Hans Schlacher. Com a f u ndação da Samarco

Mineração, em 1972, o Grupo assegura o seu ingresso no
mercado internacional de pelotas de minério de ferro,
abrindo novas perspectivas de negócio.
De 1975 a 1990, a empresa viveu o quarto período de sua
história. Foi a fase de modernização e diversificação,
liderada pela administração de Hans Schlacher. São dessa
época as aquisições do controle acionário da Cirnaf e da
Brazaço-Mapri. em São Paulo; da Jossari. na  Bahia; a
Metalúrgica Norte de Minas, em Montes Claros, e a criação da
BEMAF.
Nesses 15 anos. Hans Schlacher lançou definitivamente o
nome da empresa no cenário econômico nacional. Permitam-me
mencionar também os nomes de Paulo Gonzaga e Raul Machado
Horta, duas figuras que muito contribuíram para o

engrandecimento do Grupo.
De 1991 até o presente momento, estamos vivendo um novo
salto. a fase que chamo de preparação para o terceiro
milénio. Este é o periodo da qualidade total, de aumento cia
produtividade e de foco na busca de maior eficiência em todo
o conglomerado. São requisitos essenciais para competir
dentro de um cenário de economia globalizada.
Por esta razão, estamos investindo grandes somas no
ciesenvolvimento ce nossos negócios, como poucos grupos
industriais de Minas Gerais deciairam fazer. O programa
plurianual de 1995 a 1998 prevê mais ce U51.000.000.000.00
para projetos de expansáo, instalação de novas unidades e
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modernização de nossas fábricas. Desse total, Minas está
sendo contemplada com US705.000.000.00. São recursos
destinados ás instalações da própria Belgo-Mineira, á
segunda fábrica de steel-cord" da BMB, que inauguraremos
amanhã em Itaúna, à construção de uma usina hidrelétrica no
Vale do Aço e ao aumento ca produção ce minério de ferro da
Samitri e Samarco.
Srs. Deputados, festejamos o passado com a confiança no
futuro. O nosso programa de investimentos é a prova
inequívoca de que o sonho de 1921 ainda nos revigora e
fortalece. Sempre acreditamos e sempre acreditaremos em
Minas e em sua gente. Afinal, estas Gerais não são apenas o
centro de nossas atividades. Aqui construímos a nossa casa,
mantemos o nosso lar.
A todos, muito obrigado.

Apresentação do Coral Ars Nova
O Sr. Presidente - Teremos, em seguida, nova apresentação
do Coral Ars Nova, que interpretará a música "Jubiabá. com
arranjo de Carlos Alberto Pinto Fonseca e solo de Rita
Medeiros.
- Apresentação do Coral Ars Nova.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar ás
mãos do Dr. François Moyen uma placa comemorativa desta
solenidade, numa homenagem deste Poder Legislativo á
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, com os seguintes
dizeres: "A Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, no
transcurso do seu 75Q aniversário de fundação, a homenagem
ca Assembléia Legislativa Dela sua histórica participação no
cesenvolvimento da siderurgia mineira e fortalecimento do
processo de industrialização nacional. Belo Horizonte, 24 de
setembro de 1996.

Apresentação do Coral Ars Nova
O Sr. Presidente - O Coral Ars Nova interpretará agora
Cântico para lemanjá, com arranjo de Carlos Alberto Pinto
Fonseca e solo de Márcia Diniz.
- Apresentação do Coral Ars Nova.

Palavras do Sr. Presidente
A homenagem que prestamos hoje, com muita justiça, á Belga-
Mineira insere-se em uma vasta programação de eventos
alusivos aos seus 75 anos de atividades e de estreita
ligação com o progressc do nosso Estaco.
Entre tais comemor ações, tem um sentido especial a que se
refere ás novas instalações de beneficiamento da Samitri,
empresa do grupo, no Município de Mariana.
Detenhamo-nos um pouco sobre a convergência histórica
contida nesse acontecimento. Mariana tem para nós um
significado cívico particular, por ter sido a primeira
cidade fundada no Estado, assim como sua primeira capital. A
Belgo-Mineira, por sua vez, foi a primeira siderúrgica
integrada a operar, não apenas em nosso território, mas em
toca a América Latina Nos dois casos, estamos falando de
pioneirismo, de raizes do nosso desenvolvimento.
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Tal vinculação se torna mais forte se atentarmos para o
fato de que, durante toda a sua existência, desde a montagem
do primeiro alto-forno, em Sabarâ, até as modernas
instalações e a avançada tecnologia que hoje caracterizam as
empresas do grupo, a Belgo-Mineira vem contribuindo de
maneira expressiva para o crescimento do Estado.
E tal contribuição não acontece apenas no plano dos
resultados econômicos, dos efeitos multiplicadores no
mercado, da geração de impostos. Ela pode ser aferida também
pela constante criação de empregos e pelos múltiplos
benefícios, em termos de infra-estrutura e de serviços, às
comunidades das áreas em que atua.
Em outras palavras: em lugar de ater-se unicamente ao lucro

e ao desempenho operacional, ela tem buscado permanentemente
integrar-se à vida dos empregados e dos cidadãos, investindo
em projetos que abrangem diversos setores, como os de
educação. saúde, moradia e preservação do meio ambiente.
Cumpre assim sua função social, em Darceria com os poderes
públicos, na melhoria da qualidade de vida da população.
As comemorações dos 75 anos da Belgo-Mineira incluem ainda
as solenidades de inauguração da segunda unidade da BMB -
Belgo-Mineira Bekaert. em Itaúrta, e do Trem de Laminação
1, na usina de Monlevade.
As novas unidades e equipamentos nas três cidades mineiras
demandaram investimentos de mais de US100.000.000,00 e
constituem exemplos de modernização e de avanço tecnológico.
dois dos principais fundamentos ca evolução do Grupo Belgo-
Mineira.
A propósito, a preocupação com a tecnologia é um dos
fatores que têm contribuido para formar a imagem positiva da
empresa junto a seus empregados e a parceiros externos, de
acordo com pesquisa realizada pela Fundação Dom Cabral.
Igualmente, foram apontados pela pesquisa valores como a
ética nos negócios, a competência técnica e gerencial e a
segurança.
Por sua eficiência, por seus principios, por seu

compromisso com o crescimento das comunidades junto às quais
atua, a Belgo-Mineira tornou-se, ao longo dos tempos, um
verdadeiro patrimônio do nosso Estado. Um patrimônio
construido no trabalho e na crença nas potencialidades de
Minas.
Foi essa mesma crença, aliás, que, rum longinquo 1923.

determinou o destino da empresa. Era o ano em que, enviado
ao Brasil para encerrar suas atividades, em decorrência de
problemas de mercado, o engenheiro Louis Ensch ousou
descumprir a incumbência que lhe fo r a dada. Ele não só
decidiu mantê-la em funcionamento, como tomou a iniciativa
de lançar as bases para sua expansão.
E de parceiros com esse espirito que o Estado precisa.

Sabemos que a Belgo-Mineira. ao completar com invejável
desempenho os seus 75 anos, mantém aceso o lema que a fez
consolidar-se e ampliar seus negócios, dentro e fora de
Minas Gerais: o de sempre acreditar no futuro.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus
agradecimentos aos componentes da Mesa e às demais
autoridades e convidados pela honrosa presença, e, cumprido
o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os
Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 25,
ás 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 38 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As Quatorze hoas e trinta minutos do dia vinte e auato ce
setembro ao mil novecentos e noventa e seis, reúnem-se na
Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Marcos
Helênio. Ailton Vilela e Marcelo Gonçalves (substituindo os
dois últimos aos Deputados Romeu Queiroz e Alencar aa
Silveira Júnior, por indicação das Lideranças do PSDB e do
PDT, respectivamente, membros da Comissão supracitada. Está
presente também o Deputado João Leite. Havendo número
regimental. o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Aílton Vilela
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
Presidência acusa o recebimento da seguinte correspondência:
Oficio Circular ng 32/96. do Secretário-Geral do Governador
do Estado: Oficio ng 174/96. da Superintendência de
Orçamento: ofícios das Diretoras das escolas estaduais do
Muncipio oe Poço Fundo e da Escola Estadual Lauro Machado.
de Turmalina, e oficio da Delegacia Sindical em Cumbica. Na
2a Fase da Ordem do Dia, o Deputado Marcos Helêriio emite
parecer mediante o Qual conclui pela aprovação do Projeto de
Lei QQ 753/96 no lQ turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de
Constituição e Justiça. Submetido a discussão e votação, é O
parecer aprovado. O Presidente, relator do Projeto de Lei flQ
770/96. emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do projeto no lQ turno, com a Emenda ng 1. da Comissão de
Constituição e Justiça. Durante a discussão do parecer o
Deputado Marcelo Gonçalves solicita vista da matéria, e seu
pedido é deferido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária
a ser realizada no dia 25/9,/96, às 15 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 25 de setembro de 1996.
Miguel Martini, Presidente - João Leite - Marcos Helénio -

Paulo Piou.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O lg TURNO DO PROJETO DE LEI
No 770/96

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

C crojeto de lei em questão, de autor i a do Deputado João
Leite, tem como Objetivo proibir o transporte de passageiros
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em pé no serviço de transporte coletivo rodoviário
intermunicipal
A proposição foi distribuída à Comissão d Constituição e
Justiça, que emitiu parecer por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade e apresento' a Emenda flQ 1,
e à Comissão de Defesa co Consumidor, que opinou por sua
aprovação.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para receber parecer.
nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em tela proíbe o transporte de passageiros em Pé
no serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal,
restringindo o número de passageiros ao número de poltronas
numeradas do veículo, prevê, em caráter excepcional, a
possibilidade de passageiros em pé nos casos que especifica
e, finalmente, estabelece multa aos infratores.
Os acicentes em estradas no Brasil são de uma freqüência
assustadora. Recente anuário da Organização Mundial de Saúde
classifica o trânsito brasileiro como o quarto mais perigoso
co mundo.
A taxa de mortalidade nas estradas co Pais foi de 18.5
pessoas por 10 mil veiculas em 1992/1993, índice 7 vezes
superior ao dos EUA.
A situação critica da malna viária brasileira, que
necessita ce reparos urgentes, a imperícia aos motoristas e
o mau estado dos veículos são as principais causas dos
acidentes.
Portanto, qualquer tentativa de diminuição dos acidentes

que for acatada é importante. Um critério fundamental deve
caracterizá-la: diminuir a exposição ao risco.
A proposta do projeto em pauta atende a esse preceito, já
que visa a garantir maior segurança aos passageiros dos
veículos de transporte coletivo interrnunicipal, respeitando
os direitos básicos dos consumidores cesses serviços.
Quanto ao aspecto orçamentário, não há óbice à aprovação da
matéria, por não implicar aumento de despesa pública.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação, no lQ turno.

do Projeto de -Lei np 770/96 com a Emenda nQ 1, da Comissão
de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 24 de setembro de 1996.
Migue' Martini. Presidente e relator - João Leite - Paulo
Piau - Marcos Helénio.
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BELO HORZIONTE, SÁBADO, 28 DE SETEMBRO DE 1996

ATA

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 26 DE SETEMBRO DE 1996
Presidênca do Deputado Rêmolo Aloiso

SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum'.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Rêrnolo Aloise - An'valdo Coelho - Fancsco-, amaino -
Clycon Terra Pinto - João Batista de Oliveira - Marcos
Helênio - Marco Régis - Raul Lima Neto.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Rêmolo Aloise) - As 14h15min. a
lista de comparecimento não egistra a existência de número
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião, por
falta de "quorum" e convoca os Deputados para a ordinária
de debates de amanhã, dia 27. às 9 horas.

ERRATA

ATA DA 1772 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE AGOSTO DE 1996

Na publicaçãc ca ata em eigafe, verifcaca na edição ce
23/8/96, na pag. 12, col. 2, no Subtítulo "Requerimentos",
onde se lê:
"Para se prestar homenagem às jogadoras mineiras da seleção

brasileira de vôle i - Hilma, Leila e Ana Flávia - e ás
jogadoras Paula e Hortência, da Seleção brasileira de
basquete., leia-se:
'para prestar homenagem ás jogadoras mineiras da Seleção

Brasileira de Võlei - Hilma, Leila, Ana Flávia, Ana Paula -e
Márcia Fu -, às jogadoras Paula e Hortência, cia Seleção
Brasileira de Basquete, e aos jogadores Dida e Ronaldo, da
Seleção Brasileira de Futebol.".
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