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Trabalho, Previdência
e.Ação Social

o crescimento do
desemprego foi o
tema que mais
preocupou os
deputados Comissão faz esforço em

busca de novos empregos e
de proteção ao trabalhador
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Da inclusão social dos portadores de
deficiência à erradicação da pobreza em
Minas, passando pela preocupação com a
situação dos trabalhadores terceirizados das
empresas estatais, foram os temas que fizeram
a pauta da Comissão, que esteve atenta aos
acontecimentos em todas as regiões do Estado.

A Comissão manifestou especial atenção
com as possibilidades de criação de novos
empregos e com o comportamento das
empresas em relação aos seus empregados,
além do temor de que a ação de grandes
mineradoras possa tirar o emprego de artesãos
da pedra-sabão.

Para facilitar sua atuação fiscalizadora, a
Comissão buscou entendimento com outros
organismos públicos e firmou parceria especial
com a Delegacia Regional do Trabalho para o
combate ao trabalho infantil e escravo.
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Portadores de necessidades especiais
merecera atenção diferenciada

A inclusão social de portadores de
necessidades especiais mereceu
atenção especial da Comissão, que
desenvolveu uma série de iniciativas
a respeito. Uma delas foi o parecer
favorável ao PL 877/2003, da deputa-
da Maria Tereza Lara, que reserva
5% das vagas de estágio para porta-
dores de deficiência em órgãos das
administrações públicas.

A Comissão também aprovou

pareceres favoráveis ao PL 902/2003,
do deputado Doutor Viana, que
estabelece diretrizes para o acesso de
deficientes fisicos a espaços públicos
no Estado, e ao PL 953/2003, do
deputado Luiz Fernando Faria, que
determina a destinação de recursos do
Estado para a realização de adapta-
ções em prédios públicos que facili-
tem o acesso de portadores de defici-
ência fisica.

A inclusão de portadores de
necessidades especiais também foi
tema de audiência pública que
debateu a criação do Estatuto do
Portador de Necessidades Especiais,
proposta pelo senador Paulo Paim.
"Trata-se de uma projeto que busca
consolidar leis esparsas e buscar
avanços, como o direito à assistênci,
social", resumiu a deputada Marília
Campos.

"Economia Solidária" terá selo em Minas

que a extração artesanal consome
uma jazida em 40 anos e, industrial-
mente, o tempo é reduzido de seis a
três meses. l-lá cerca de 2,5 mil
artesãos no distrito.

A audiência representou um pass
importante para a solução do
impasse. Tanto que uma comissão dI':
trabalhadores reuniu-se três dias
depois com técnicos do Departamen-
to Nacional de Produção Mineral
(DNPM) para discutir o problema.
Em fevereiro de 2004, está previsto
um encontro entre a comissão dos
artesãos e representantes do poder
público e das empresas que explorarr
pedra-sabão no Quadrilátero Ferrífe-
ro.

Conflito sobre exploração de
pedra-sabão pode ter solução

Os direitos de exploração das
jazidas de pedra-sabão em Cachoeira
do Brumado, distrito de Mariana,
foram debatidos em audiência pública
realizada pela Comissão, no dia 16 de
dezembro, e que reuniu artesãos e
empresas que exploram a pedra-sabão
para discutir soluções para o impasse.

O artesanato em pedra-sabão e a
produção de panelas são atividades
tradicionais em Cachoeira do
Brumado há mais de 200 anos e
representam o principal meio de
geração de renda local. Segundo
lideranças dos artesãos ouvidas
durante a audiência, a atividade está
sendo ameaçada pelas empresas que
exploram a matéria-prima, alegando

aprimorado pela deputada Marília
Campos, vice-presidente da Comissão,
que recolheu sugestões de entidades
que formam o Fórum Mineiro de
Economia Popular Solidária.

Entre as alterações propostas
durante a discussão da matéria em
plenário, ganhou destaque a que
estabelece que os empreendimentos de
Economia Popular Solidária trabalha-
rão prioritariamente em rede, abran-
gendo toda a cadeia produtiva - da
produção de insumos até a
comercialização dos produtos.

A Comissão aperfeiçoou, com
emendas, o PL 830/2003, do deputado
Dalmo Ribeiro Silva, aprovado pela
Assembléia e que contém as bases da
Política Estadual de Fomento à Econo-
mia Popular Solidária e cria o chama-
do "Selo Economia Solidária".

O Selo identificará as iniciativas a
serem conceituadas como Economia
Solidária, os agentes da política de
fomento a essa forma de organização
econômica e seu controle público, o
processo de certificação e a instituição
de um fundo específico. O projeto foi

Municípios serão avaliados pela
responsabilidade social

Projetos de
economia
popular
receberão
incentivos
oficiais

Um instrumento eficaz para
identificar os municípios mais
carentes, prestigiar as cidades que
priorizam o desenvolvimento social e
garantir o planejamento de médio e
longo prazo em áreas essenciais como
educação, saúde e saneamento básico.
Com base nesses argumentos, a
deputada Marília Campos, relatora do
PL 898/2003 na Comissão de Traba-
lho, da Previdência e da Ação Social,

deu parecer favorável à sua aprovação.
O projeto, de autoria do depu,tado

Antônio Carlos Andrada, cria o lndice
Mineiro de Responsabilidade Social
(lMRS), e procura caracterizar os
municípios do Estado em função de
suas políticas públicas de desenvolvi-
mento social. As três emendas apre-
sentadas pela relatora aperfeiçoam a
redação de alguns artigos, sem alterar
o conteúdo do projeto.



Outros temas

"Frabalho infantil, erradicação
da pobreza, terceirização ...

.•. Durante reunião da Comissão, no
dia 9 de dezembro, os pais de bol-
sistas que estudam em escolas es-
peciais obtiveram a garantia da di-
reção da Loteria Mineira de que o
benefício seria Ienovado para o
primeiro semestre de 2004. A par-
tir daí, a concessão das bolsas para
portadores de necessidades especi-
ais obedecerá aos critérios defini-
dos pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Espor-
tes (Sedese), junlo com o Conse-
lho Estadual de Assistência Soci-
al (Ceas).

.•. O PL 657/2003, que torna obriga-
tório o registro do grupo sangüí-
neo dos motoristas das empresas
de transporte, recebeu parecer fa-
vorável da Comissão, no dia 18 de
maio. De autoria do deputado José
Milton, o projeto estabelece que as
informações sobre o tipo sangüí-
neo e o fator RH de cada funcio-
nário devem constar de uma eti-
queta a ser afixada nos uniformes
dos motoristas e ajudantes de via-
gem.

.•. A terceirização de serviços na
Companhia de ,saneamento de
Minas Gerais (Ccpasa) e na Com-
panhia Energética de Minas Ge-
rais (Cemig) foi tema,. Respecti-
vamente, de reullião e audiência
pública realizadas pela Comissão.
No encontro que debateu a
terceirização da Copasa, realizado
no dia 12 de novembro, a direção
da empresa concordou em incluir
representante do sindicato numa
comissão criada para diagnosticar
a situação dos terceirizados. Já a
audiência pública que debateu a
questão da Cemig, no dia 14 de
outubro, revelou que os terceiri-
zados na empresa são mal treina-
dos, mal remunerados, prestam
um serviço de pior qualidade e são
protagonistas da maioria dos aci-
dentes registrados pela concessio-
nária.

.•. A Comissão aprovou, no dia 28 de
outubro, parecer favorável ao PL
25/2003, do deputado Jayro Lessa

(PL), que garante atendimento pre-
ferencial em supermercados a pes-
soas aposentadas por inval idez,
com mais de 60 anos de idade, por-
tadoras de deficiência física e de
doenças graves, mulheres grávidas
e lactantes.

.•. Duas emendas da Comissão foram
incluídas no PI..;99/2003, que cria
o rundo Estadual de Combate e
Erradicação da Pobreza. O parecer
fàvorável foi dado no dia 21 de ou-
tubro pela deputada Ana Maria
Resende, que também acolheu cin-
co emendas da Comissão de Cons-
tituição e Justiça .

.•. Foi aprovado pela Comissão, em
reunião realizada no dia 14 de ju-
lho, parecer fàvorável ao PL 668/
2003, do Governo do Estado, que
cria em Minas Gerais o Programa
Primeiro Emprego. O relator foi o
deputado Célio Moreira.

.•. Em reunião realizada no dia 10 de
junho, deputados da Comissão de-
fenderam a elaboração de uma le-
gislação para regulamentar os cri-
térios de distribuição de verbas da
Loteria do Estado de Minas Gerais.
Atualmente, essas diretrizes são de-
finidas por decretos, o que, segun-
do os parlamentares, não é uma boa
alternativa já que eles mudam con-
forme os governos.

As causas e as propostas de erradi-
cação do trabalho infantil em Mi-
nas motivaram a audiência pública
realizada em Araçuaí, no Vale
Jequitinhonha, no dia 23 de maio,
por iniciativa da Comissão. Duran-
te o encontro, realizado a requeri-
mento do deputado André Quintão,
foram apresentados resultados de
pesquisa desenvolvida pela PUC
Minas, que defende a adoção de
programas sociais focados na famí-
lia como estratégia para combater
o trabalho infantil. A audiência foi
o primeiro desdobramento da par-
ceria firmada entre a Comissão e a
Delegacia Regional do Trabalho
(DRT) de Minas Gerais para apu-
rar denúncias de trabalho escravo e
desumano no Estado.
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Lei sobre vítimas
de inundações
sofre mudanças

A legislação mineira que trata da
assistência social às populações de
áreas inundadas por reservatórios,
especialmente a Lei 12.812, de 1998,
mereceu amplo debate da Comissão,
ao analisar e 'aprovar parecer fàvorá-
vel ao PL 66/2003, dos deputados
Maria José Haueisen e Padre João,
que modifica a citada lei. Pela
iniciativa parlamentar, serão aperfei-
çoados os dois programas já existen-
tes que garantem assistência aos
atingidos: o Pró-f\.ssiste, gerido pelo
Estado, e o Plano de Assistência
Social (PAS), de responsabilidade do
empreendedor. Uma das principais
alterações é a criação de uma taxa de
expediente vinculada à Secretaria dc
Desenvolvimento Social e Esportes
(Sedese), para custear as despesas do
Conselho Estadual de Assistência
Social, na atividade de análise e
fiscalização do PAS.

Um balanço
positivo

As comissões
temáticas realizaram
em 2003, no total,
1.128 reuniões,
sendo 54 no interior
do Estado, com a
participação de
aproximadamente
2.400 convidados.
Realizaram, ainda,
40 visitas. Dez das
16 comissões
permanentes
realizaram mais de
40 reuniões e
audiências públicas
cada. A Assembléia
formou, ainda, 62
comissões para
analisar Propostas
de Emenda à
Constituição (PECs)
e 43 para emitir
parecer sobre vetos
totais ou parciais do
governador a
p'roposições de lei.
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EntenBa as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
PL - Projeto de Lei
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