
#!

RIM

j1t! ílI'íi H1

	

-J	 JJj!J	__)

	

r	/ \	íi r	 1

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
)() ES'I'Al)() DE MINAS GERAIS

FM
342.536(815.1)
M 663çt

CM
Is atividades da Comissão do
Previdência e da Ação Social
B,Iênio 199912000



COMISSÃO DO TRABALHO DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA É REFERÊNCIA
PARA TRABALHADORES

Ao propor a criação da Comissão Permanente do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, tínhamos em mente a necessidade de a Assembléia Legislativa de Minas Gerais assu-
mir publicamente o debate sobre o problema que mais afeta a maioria das famílias brasilei-
ras: o desemprego.

Acrescenta-se a esta discussão a responsabilidade dos poderes constituídos de repensar
o modelo previdenciário no Brasil e no nosso Estado, possibilitando aos trabalhadores a pers-
pectiva de aposentadoria digna. A ação social, afastada de uma visão paternalista, também
é preocupação dos parlamentares em um estado que comporta tanta diversidade econômi-
ca e social.

Na reformulação do Regimento Interno, os deputados aceitaram nossas justificativas e
resolveram aprovar emenda de nossa autoria que criava a Comissão do Trabalho. A intensa
atividade nesses dois anos veio comprovar a necessidade dessa Comissão, que vem cumprin-
do o seu papel institucional e, para a nossa felicidade, incluiu definitivamente o mundo do
trabalho no rol de preocupações da Assembléia Legislativa.

Em 1999, depois de ser palco de diversos debates e emitir pareceres em inúmeros proje-
tos de lei, a Comissão do Trabalho encerrou o ano com a promoção de um seminário sobre
Desemprego e Direito ao Trabalho, reunindo mais de 800 participantes que aprovaram nada
menos do que 400 propostas de geração de emprego e renda no Estado. O relatório foi
entregue, oficialmente, ao governador do Estado e ao secretário de Estado do Planejamento,
com a solicitação de que essas propostas fossem incluídas no orçamento estadual e no Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI).

O referido seminário propôs a transformação da Comissão Estadual do Trabalho, ligada
à Setascad, em um Conselho com maior representatividade e independência, que teria como
principal incumbência a distribuição democrática das verbas do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT).

Cumprindo essa determinação, juntamente com o deputado estadual Adelmo Carneiro
Leão, do PT, elaboramos um projeto de lei envolvendo várias entidades dos trabalhadores,
governo do Estado e representação patronal. O projeto foi aprovado na Casa e obteve a san-
ção do governador do Estado.

Minas conta hoje com um Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda,
com representação tripartite, mais ágil, democrático e com a responsabilidade de propor polí-
ticas públicas de geração de emprego.

Muito nos honra a nossa indicação para representar a Assembléia Legislativa nesse Conselho.
Durante o ano 2000, a Comissão do Trabalho teve a oportunidade de ser palco de dis-

cussões sobre a exploração do trabalho infantil em nosso Estado; sobre a deterioração do tra-
balho nas usinas siderúrgicas, recebendo representantes do Sindicato dos Metalúrgicos de
Timóteo e outras regiões; debateu sobre a reestruturação do INSS, mostrando claramente os
prejuízos para os trabalhadores; recebeu os músicos do Vale do Aço em debate com a Ordem
dos Músicos do Brasil - Seção Minas Gerais; discutiu os aspectos positivos e negativos das
cooperativas de trabalho e denunciou inúmeras arbitrariedades contra trabalhadores, como
a participação de policiais civis e militares na repressão daqueles que lutam por melhores salá-
rios e condições de trabalho.

Enfim, a Comissão do Trabalho consolidou-se como uma das mais importantes comissões
da Casa, sendo hoje referência para os sindicatos, associações e movimentos sociais que bus-
canu.-estaclo de Direito, onde todos merecem respeito e exigem viver com dignidade.

Data	 Deputado Ivo José
	Presidente da Comissão do Trabalho, da	.
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DEPUTADOS EFETIVOS
FS.L'ufYT DEPUTADO IVO JOSÉ (PT)

 

Técnico em eletrônic e metalúrgico, Ivo José é deputado estadual pela
,	terceira vez consecutiva. Foi diretor da Central única dos Trabalhadores

 (CUT),em 1986, e chefe de gabinete da Prefeitura de patinga, em

L--`aão
1989/90. Na Assembléia Legislativa, foi presidente das Comissões de
Política Energética e Minerária, em 1991/92, e de Meio Ambiente, em
1995/96, e relator da CPI da Carteira Nacional de Habilitação, em 1999.

È autor da Lei 51/98, que criou a Região Metropolitana do Vale do Aço; da Lei
12.812/98, que garante proteção às famílias atingidas pela construção de barragens; e da Lei
703/99, que institui o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no
Estado de Minas Gerais.

Ivo José é, atualmente, 10 secretário da Comissão Interestadual Parlamentar de Estudos
da Bacia do Rio Doce (CIPE-Rio Doce), criada para propor um plano estratégico de preser-
vação da Bacia.

Durante o ano 2000, foi líder da Bancada do PT na Assembléia e autor do Projeto de Lei
n° 1.050/00, que cria o Programa de Incentivo à Apicultura do Estado de Minas Gerais -
Promel. Recentemente, foi eleito para compor a Mesa da Assembléia Legislativa, no biênio
2001/2002, como 20 vice-presidente.

DEPUTADO AMILCAR MARTINS (PSDB)
Amilcar Martins é professor universitário licenciado da UFMG e PUC desde 1974. No

Governo Eduardo Azeredo, foi secretário de Estado da Casa Civil,

fl

Comunicação Social e Cultura.
Foi vereador em Belo Horizonte por dois mandatos consecutivos
(1989/92 e 1993/96); presidente da Câmara Municipal (1993/94) e líder
d' PSDB na Câmara e Prefeitura (1993/96).
Por seu trabalho político, recebeu a Medalha Mérito Legislativo
Municipal BH, em 1990; Medalha Inconfidência - Mérito e Grande

Mérito, em 1994 e 1996; Medalha Santos Dumont, em 1994; Medalha Mérito
Legislativo - ALEMG, também em 1994; Medalha Polícia Militar; Medalha Polícia Civil;
Medalha Cent. Israel e Medalha Cent. Demerval Pimenta.

Em 2000, Amilcar Martins foi vice-presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e
da Ação Social; relator da CPI da Rodoviária; membro efetivo da CPI do Fundo SOMMA e
membro suplente das Comissões de Turismo, Indústria e Comércio; de Meio Ambiente e
Recursos Naturais e da CPI das Licitações.



DEPUTADO AGOSTINHO SILVEIRA (PL)t	O deputado Agostinho Silveira é advogado e industrial. É filiado e foi fun-
(lador do Partido Liberal, em 1986; foi secretário do Partido em Minas
Gerais, em 1995; presidente do PI- Contagem, em 1987; e presidente

-	•gionaI do Pi- em Minas Gerais, em1999.

Em 1994, recebeu a Medalha do Mérito Legislativo do Município de
Contagem - 1° Grau e, em 1997, a Medalha do Mérito industrial e

Comercial de Contagem - Grau Prata.

Atuando em seu 10 mandato na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, em 2000 foi mem-
bro efetivo das Comissões do Trabalho, da Previdência e da Ação Social e de Constituição e
Justiça e membro suplente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.

DEPUTADO LUIZ MENEZES_(PPS)
nz Menezes nasceu em ltabira/MG e formou-se em Odontologia pela

- 'iversidade Federal de Odontologia e Farmácia de Alfenas/MG, exer-
endo a profissão por mais de 50 anos. Durante toda a sua vida, dedicou-

se às causas populares de seu município, trabalhando sempre em benefí-
cio da comunidade.

-AE Fundou e dirigiu a Companhia Telefônica de Itabira por 15 anos,
expandindo os serviços de telefonia para as cidades de Santa Maria de Itabira e Ferros.
Foi um dos fundadores da Fundação Itabirana Difusora do Ensino e da Empresa de
Transporte Coletivo Municipal.

Iniciou sua carreira política como vereador, exercendo dois mandatos, em 1959/1962 e
1963/1966. Elegeu-se prefeito de Itabira em 1988 e teve como prioridade em sua adminis-
tração a saúde, educação e qualidade de vida da população.

Em 1998, foi eleito deputado estadual para seu primeiro mandato. Em 2000, foi vice-líder
do PPS e membro efetivo da Comissão de Trabalho, da Previdência e da Ação Social e da
Comissão Especial do BNDES, além de membro suplente da CPI do Narcotráfico.

É autor dos Projetos de Lei n° 1.299/00, que dispõe sobre o Programa de Incentivo Fiscal
às empresas que mantiverem ou aumentarem o quadro de empregados no Estado; e n°
1.238/00, que autoriza o Poder Executivo a declarar o ano 2002 como sendo o ano de Carlos
Drummond de Andrade.

DEPUTADO RONALDO CANABRAVA (PMDB)

-	Ronaldo Canabrava é advogado e natural de Sete Lagoas, município ondeI	construiu sua carreira política. Foi secretário municipal de governo
(1989/1991-93); vereador por dois mandatos consecutivos (1992/96 e
1996/99); presidente da Comissão de Legislação e Justiça (1992/94);
vice-presidente da Câmara Municipal (1992/94); e presidente da Câmara
Municipal (1997/98).

Também em Sete Lagoas, foi presidente da OAB - 46 subseção; presidente da Fundação
Municipal do Ensino Profissionalizante e presidente do Diretório Municipal do PMDB. Em
Belo Horizonte, foi chefe de gabinete da Ruralminas, em 1990.

Na Comissão do Trabalho, presidiu a CPI do Sistema Financeiro. Em 2000, foi vice-líder
do governo e do PMDB na Assembléia Legislativa de Minas Gerais. O primeiro mandato de
Ronaldo Canabrava como deputado estadual acabou mais cedo, pois foi eleito prefeito de
Sete Lagoas, nas últimas eleições municipais.

DEPUTADO ROGÉRIO CORREIA (PT)	DEPUTADO MARCO RÉGIS (PPS)
DEPUTADO JOÃO LEITE (PSDB)	DEPUTADO ANTÔNIO ANDRADE (PMDB)
DEPUTADO JOSÉ MILTON (PL)



Retrospectiva 1999
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL DURANTE

A Comissão abriu suas atividades sob a presidência do deputado Ivo José (PT/MG), no
dia 3 de março de 1999, no auditório da Assembléia Legislativa, abordando o tema da
Campanha da Fraternidade do ano - Sem Trabalho... Por Quê?" -, que contou com con-
ferência do Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, Dom Décio Zandonade.

Além de discorrer sobre a proposta da CNBB, a Comissão discutiu alternativas e soluções
para o desemprego em Minas Gerais.

-	TL4L DURNTF OANO DE 1999:

16/03/99 - Discussão de questões relativas à reforma da Previdência Social, com a partici-
pação do presidente da Associação Nacional dos Servidores da Previdência Social (Anasps),
professor Ertúzio de Souza Calazans. A Comissão constatou que o programa de reestrutura-
ção do governo federal resolvia apenas parte dos problemas dos aposentados e pensionistas,
sem contudo, agilizar os processos. Os deputados membros da Comissão abriram espaço
para que os servidores do INSS avaliassem criticamente a reestruturação, apontando defei-
tos e sugerindo soluções.

5104/99 - Realização de audiência pública no município de Mariana para discutir a violação
do direito à organização sindical cometida pela Companhia Vale do Rio Doce contra o
Sindicato Metabase Timbopeba. A Comissão do Trabalho aprovou moção em solidariedade
aos trabalhadores e criticou, publicamente, o autoritarismo da empresa, além de ressaltar o
livre direito à organização sindical dos trabalhadores.

6/4/99 - Realização de debate sobre a situação do caos social provocado pelo corte de 30%
dos recursos orçamentários destinados pelo governo federal ao Programa de Apoio à Pessoa
Portadora de Deficiência, do Ministério da Previdência e Asssténcia Social, e a conseqüente
redução do número de crianças portadoras de deficiência atendidas. A Comissão foi unâni-
me ao reivindicar do governo federal o retorno da dotação orçamentária, em solicitação
expressa da Assembléia Legislativa ao Ministério da Previdência e Assistência Social.

1314199 - Discussão da desocupação da Fazenda Confinamento, rio município de
Periquito, pertencente à Empresa Acesita 5/A. Como a situação das terras ainda não esta-
va regularizada, os trabalhadores rurais acampados estavam enfrentando problemas de
escassez de alimentos, assistência médica e assistência técnica para o cultivo. Os trabalha-
dores pediram a intervenção dos deputados, que se prontificaram a atuar junto à Empresa
para regularização fundiária, além de intervir junto aos órgãos responsáveis pela reforma
agrária no Estado e na União

27/4/99 - Discussão da utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
para qualificação profissional e geração de emprego e renda no Estado de Minas Gerais, nos
anos de 1996 a 1998, e a previsão para 1999. Foi constatado durante a reunião que boa
parte dos recursos para qualificação profissional retornou ao governo federal por exclusiva
falta de projetos por parte das entidades interessadas. Iniciou-se aí a discussão para tornar
mais públicos os recursos do FAT, incentivando a elaboração de projetos por parte de sindi-
catos e prefeituras.

043/99 - Discussão das denúncias feitas pelo Sindicato dos Petroleiros, nas quais aponta
irregularidades trabalhistas, na segurança do trabalho e relativas à violação de direitos huma-



nos por parte da Superintendência da REGAP. O Sindicato dos Petroleiros encaminhou dos-
siê à Comissão do Trabalho, comprovando as irregularidades. O referido dossiê foi encami-
nhado ao Ministério Público do Trabalho e à Delegacia Regional do Trabalho.

11/5/99 - Discussão dos riscos da reestruturação do INSS. A Comissão do Trabalho reuniu
representantes dos servidores públicos e da Superintendência do INSS em Minas para discu-
tir a reforma estrutural do órgão. A principal crítica dos servidores era que a reforma resolvia
apenas os problemas de atendimento, mas persistia ainda o prazo para despacho em proje-
tos. A Superintendência pediu prazo para efetivar as mudanças, embora tenha concordado
que a reforma não foi fruto de discussões internas. Os servidores relataram vários problemas
em outras superintendências e solicitaram estudo mais apurado sobre as mudanças que,
segundo eles, trariam prejuízos para os usuários do INSS em todo o País.

12/5/99 - Discussão da utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
em Programas de Qualificação Profissional no Estado de Minas Gerais. A Comissão consta-
tou a necessidade de maior vigilância e fiscalização na aplicação dos recursos, para que eles
sejam realmente investidos em áreas comprovadamente carentes de cursos profissionalizan-
tes e onde podem resolver ou minimizar o problema do desemprego.

20/5/99 - Continuação do debate sobre a utilização dos recursos do Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT) em Programas de Qualificação Profissional no Estado de Minas Gerais. A
Comissão iniciou a discussão sobre a necessidade de ampliar a representação das Comissões
de Emprego, inclusive criando canais mais eficazes de comunicação com as comissões muni-
cipais. A Setascad apresentou relatório de auditoria sobre os cursos promovidos.

31/5/99 - Realização de debate público para discutir e avaliar o tema 'Manutenção do Emprego
na indústria do Açúcar e do Álcool'. O debate reuniu empresários e sindicatos dos trabalhado-
res e constatou a necessidade de rearticul ar o Programa de Produção de Álcool como forma de
ampliar a oferta de empregos e reduzir a dependência externa de combustível.

08/6/99 - Realização de audiência pública no município de Raposos para discutir a reativa-
ção das minas sob responsabilidade da Mineração Morro Velho S/A, na busca da recupera-
ção da economia regional e dos postos de trabalho perdidos ao longo dos últimos dez anos.
Através de termos de compromisso, a Mineração Morro Velho assinou convênio com as
Prefeituras de Raposos e Rio Acima para auxiliar no combate ao desemprego.

15/6/99 - Discussão dos Programas sobre Geração de Emprego e Renda no Estado (Proger).
Vários representantes de secretarias de Estado e órgãos ligados ao tema foram convidados
para discutir propostas do governo estadual para combater o desemprego em Minas.

22/6/99 - Explanação sobre os aposentados e pensionistas e discussão de questões ligadas
à Previdência Social, com participação do presidente da Federação dos Aposentados e
Pensionistas de Minas Gerais, Hermélio Soares Campos. A Federação veio expor o seu ponto
de vista sobre a reforma da Previdência proposta pelo governo federal e anunciar alternati-
vas para resolver os problemas dos aposentados e pensionistas que, segundo eles, estão
completamente desamparados.

22/6/99 - Realização de audiência pública no município de Coronel Fabriciano para expia-
nação sobre a pesquisa "Trajetória dos Desempregados do Vaie do Aço Mineiro", com par-
ticipação do professor Edgar Pontes de Magalhães. O trabalho mostra a migração de mão-
de-obra na região, fruto da implantação de suportes tecnológicos mais modernos e desati-
vação de setores, principalmente nas indústrias siderúrgicas.

16/8/99 - Realização de debate público para discutir e avaliar o tema "Contra a Exploração
do Trabalho Infantil - Lugar de Criança é na Escola". Entidades encaminharam denúncias de
exploração de crianças em atividades produtivas. A Comissão exigiu maior fiscalização por
parte da Delegacia Regional do Trabalho e Ministério Público e programas voltados para
atender as famílias carentes, como a bolsa-escola.



17/8/99 - Discussão do direito dos maridos das funcionárias públicas serem assistidos pelo Ipsemg.
O debate se ateve ao projeto de lei que amplia o auxílio aos maridos das servidores públicas.

24/8/99 - Discussão da demissão de funcionários da Copasa e Cemig. A reunião contou com
a participação dos sindicatos dos funcionários da Copasa e da Cemig, além de dirigentes das
duas empresas estatais.

31/8/99 - Discussão da proliferação danosa de cooperativas destinadas, prioritariamente, à
burla da legislação trabalhista, sendo terceirizadas por empresários inescrupulosos em Minas
Gerais. A Comissão exigiu maior fiscalização por parte do Ministério Público do Trabalho e
Delegacia Regional do Trabalho para coibir essas verdadeiras "máf ias", que, além de explo-
rar os trabalhadores, vêm manchando iniciativas de associações e cooperativas sérias.

14/9/99 - Discussão da pesquisa realizada pelo Instituo de Pesquisa Econômica Aplicada
(Jpea), que apresentou como resultado a má distribuição de renda no País, com participação
do presidente do lpea, Roberto Borges Martins.

18/10/99 - Realização de debate público para discutir a Lei n° 10.419, que garante o
passe-livre para pessoas maiores de 65 anos e para portadores de deficiência. Apesar
da Lei existir há mais de dez anos, até hoje ainda não foi aplicada. O deputado Ivo José
protocolou representação no Ministério Público que originou ação cível pública contra
o DER/MG e o governo do Estado. Apesar de ter sentença favorável em primeira estão-
cia. o Estado recorreu da decisão.

26/10/99 - Discussão das repercussões, alcance e efeitos, em Minas Gerais, da reestrutura-
ção do INSS, decorrente do Decreto-Lei n°3.081, do governo federal, de 10 de junho de
1999. Os servidores públicos criticaram a reforma proposta e denunciaram autoritarismo em
sua implantação. Foram convidados, além dos servidores, a Federação dos Aposentados de
Minas Gerais e dirigentes do INSS em Minas.

9/11/99 - Discussão da jornada de trabalho de seis horas, nos casos de trabalho ininterrup-
to de revezamento, que, apesar de estar prevista em norma constitucional, estava sendo des-
cumprida por várias empresas. Vários sindicatos, principalmente de metalúrgicos, denuncia-
ram a irregularidade e pediram providências dos órgãos competentes.

14/12/99 - Discussão do Plano de Assistência Social, 1999 a 2000, do Estado. A Secretaria
do Trabalho, Ação Social, da Criança e do Adolescente foi convidada para expor o Plano na
Assembléia Legislativa.



PROJETOS DE LEI. AFOVAO PELA COMSS
DO TRABALHO EM 1999
PL n° 76199 - do deputado Wanderley Ávila, l turno, que isenta o cidadão comprovada-
mente desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concursos promovidos pelo
órgãos públicos do Estado de Minas Gerais.

i n° 66/99 - do deputado Bilac Pinto, Il o turno, que dispõe sobre a concessão de incenti-
vos fiscais, com o objetivo de estímulo, criação e amparo de entidades públicas de saúde,
educação e assistência social em Minas Gerais.

P1 n0 191199 - da deputada Maria Olívia, l turno, que dispõe sobre a concessão de incen-
tivo às empresas que possuam empregados com idade igual ou superior a 40 anos.

PL n° 192/99 - da deputada Maria Olívia, 1° e 2° turnos, que dá preferência de tramitação
aos procedimentos judiciais em que figure como parte pessoa idosa, beneficiária da assistên-

cia gratuita.

PL n° 303/99 - da deputada Maria Olívia, 1 1 turno, que institui o Programa de Atendimento
Domiciliar a Idosos e dá outras providências.

P1 n° 374/99 - da deputada Maria Tereza Lara, 1 0 e 2 0 turnos, que define o conceito de pes-

soa portadora de deficiência para fins de concessão de benefício, prioridade e equiparação
de oportunidades sociais no âmbito do Estado de Minas Gerais, conforme especifica.

PL n°221/99 - do governador do Estado, 1 1 turno, que estabelece competência do Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais (lpsemg) para arrecadar e aplicar

contribuições sociais.

PL n° 454/99 - do governador do Estado, 2 0 turno, que altera dispositivo da Lei n° 11.988,

de 21 de novembro de 1995, que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento de

Comunidades.

PL n° 603/99 - do deputado Chico Rafael, 1 1 turno, que estabelece normas básicas para a
realização do censo do portador de deficiência e dá outras providências.

PL n° 151/99 - da deputada Maria Olívia, 2 1 turno, que institui Programa de Renda Mínima
para Guarda de Crianças Abandonadas e contém outras providências.

PL n° 586/99 - do governador do Estado, 1° e 2° turnos, que altera dispositivos da Lei n°
10.501, de 17 de outubro de 1991, que cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.

PL n° 588/99 - da deputada Maria Tereza Lara, 1 0 turno, que dispõe sobre o financiamento
e o desenvolvimento de Programas Habitacionais Sociais destinados à população de baixa
renda no Estado de Minas Gerais.



SEMINÁRIO DISCUTE DESEMPREGO E
ALTERNATIVAS DE TRABALHO

Cerca de 850 participantes, mais de 200 entidades representadas e aprovação de um
documento final com 411 propostas de combate ao desemprego. Esse foi o saldo do
Seminário Legislativo Desemprego e Direito ao Trabalho" promovido pela Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, através da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, em setembro de 1999.

Dois meses antes do início do Seminário, foram realizadas reuniões preparatórias nas dez
regiões do Estado, onde foram discutidas e votadas as propostas das comunidades locais, que
serviram como base para as discussões dos Grupos de Trabalho.

O Seminário contou também com reuniões plenárias que discutiram Trabalho e
Desemprego no Brasil e no Mundo"; Políticas Governamentais de Geração de Emprego e
Renda" e Experiências Não-Governamentais na Geração de Emprego e Renda".

Analisando o desemprego como um dos problemas mais graves do País nos últimos tem-
pos, os participantes votaram as propostas e foi redigida uma "proposta coletiva contra a
crise", que foi entregue ao governador do Estado.

Para o deputado Ivo José, o Seminário foi apenas um passo para a solução do desempre-
go. "Ficar parado esperando a resposta não resolve muito. As pessoas têm potencial para
inovar, buscando novas oportunidades de trabalho. O Seminário foi um espaço para discu-
tirmos isso e trocarmos experiências", afirmou.

O relatório final do Seminário foi enviado ao governo do Estado para ser incluído no
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e nas propostas orçamentárias do governo.

IZ-
-



Retrospectiva 2000
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL DURANTE
O ANO 2000

Os trabalhos realizados e a atuação da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social no ano 2000 comprovaram a importância de sua criação. Começamos o ano colhendo
os frutos do Seminário Legislativo 'Desemprego e Direito ao Trabalho', realizado em setem-
bro de 99, que rendeu mais de 400 propostas para combater a falta de emprego no País.

Sempre direcionada às questões de trabalho, Previdência e política social, a Comissão
realizou debates e audiências públicas para discutir redução da jornada de trabalho: demis-
sões irregulares; denúncias de trabalho infantil; reestruturação do INSS; distribuição dos
recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT); entre outros assuntos.

Como resultado prático, tivemos a criação do Conselho Estadual do Trabalho, Emprego
e Geração de Renda, que absorveu as funções da Comissão Estadual de Emprego e tem uma
estrutura mais democrática e participativa para cobrar e propor ações eficientes na geração
de mais empregos e evitar o desemprego e a precarização do trabalho.
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PREVIDÊNCIA E D4 ÇÃO SOCIAL DLiNTF O ANO LOOO.

1 0/3/00 - Reunião conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para discutir as denún-
cias de irregularidades trabalhistas na Empresa Acesita. A reunião reuniu as principais lideran-
ças políticas e sindicais do município e foram discutidas as conseqüências econômicas e
sociais para o município com a desativação econômica da Acesita, decidindo-se para uma
nova reunião no município de Timóteo, no Vale do Aço. Mais detalhes na página 12.

21/3/00 - Realização de audiência pública para discutir o Projeto de Lei n° 703/99, dos
deputados Ivo José e Adelmo Carneiro Leão, que cria o Conselho Estadual do Trabalho,
Emprego e Geração de Renda do Estado de Minas Gerais. A Comissão do Trabalho recebeu
apoio e algumas sugestões dos representantes das entidades envolvidas no Conselho, como
a extinta Comissão Estadual do Emprego; Central Única dos Trabalhadores (CUT): Secretaria
de Estado do Trabalho e Ação Social e da Criança e do Adolescente (Setascad); Federação
das Indústrias (Fiemg); etc.

12/4/00 - Reunião conjunta com as Comissões de Saúde e Direitos Humanos, em Timóteo,
para discutir as denúncias de irregularidades trabalhistas na Empresa Acesita, ouvindo presi-
dente do Sindicato dos Metalúrgicos, lideranças populares e políticas da Região.

23/5/00 - Realização de audiência pública para discutir o tema Exploração do Trabalho
Infantil em Minas Gerais". Mais detalhes nas páginas 12 e 13.

30/5/00 - Realização de audiência pública para discutir as conseqüências para os beneficiá-
rios do processo de reestruturação do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), no
Estado de Minas Gerais. Mais detalhes nas páginas 13 e 14.

13/6/00 - Discussão com os representantes de sindicatos de servidores federais em Minas
Gerais para negociar o reajuste salarial da categoria junto ao governo federal. A Comissão do
Trabalho recebeu os representantes dos funcionários em greve, que pediram que os deputa-
dos levassem três reivindicações ao governo federal: que ele abra negociações; que não haja
corte de ponto do funcionalismo público e que seja regulamentada a lei de greve do servi-
dor público. Eles também pediram à Comissão apoio para as discussões sobre a diminuição
da jornada de trabalho.



20/6/00 - Realização de audiência pública para discutir o papel da Ordem dos Músicos do
Brasil. Mais detalhes na página 14.

21/6/00 - Reunião conjunta com a Comissão de Direitos Humanos para discutir trabalho
infantil na região de Contagem. A Comissão do Trabalho ouviu moradores, representantes
de entidades privadas e do poder público de Contagem sobre os problemas enfrentados
pelas famílias que moram na região e sobrevivem descascando alho. De acordo com o depoi-
mento de algumas mães, a falta de uma escola ou creche, o desemprego e a violência nas
ruas fazem com que elas tenham que envolver seus filhos no trabalho com o alho. A supe-
rintendente de Ação Social da Setascad, Thereza de Lamare Franco Neto, esteve presente na
reunião e informou que 263 crianças de Nova Contagem serão beneficiadas pelo Programa
de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti).

27/6/00 - Reunião conjunta com a Comissão de Turismo, Indústria e Comércio para discu-
tir o Projeto de Lei n° 894/00, do deputado Rogério Correia, que pretende implementar um
programa de incentivo às empresas sob controle gestionário dos trabalhadores. O presiden-
te da Comissão do Trabalho, deputado lvo José, apoiou a iniciativa e ressaltou a importância
de se agilizar a votação da proposição para que a sociedade esteja instrumentalizada para
superar as dificuldades e contribuir no desenvolvimento do País.

24/8/00 - Discussão do Projeto de Lei n° 1.044/00, de autoria do deputado Paulo Piau, que
altera o art. 1 0 da Lei n° 9.444, de 25 de novembro de 1987, que dispõe sobre as licitações
e contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências.

20111/00 - Realização de debate público para discutira tema 'Obras Públicas: Perspectivas
de Desenvolvimento com Geração de Emprego e Renda em Minas Gerais'. Mais detalhes na
página 15.

24/11/00 - Reunião conjunta com a Comissão de Administração Pública para discutir O
Projeto de Lei n° 1.266/00, que dispõe sobre a reforma administrativa que está sendo pro-
posta pelo governo de Minas Gerais. O deputado Iva José, presidente da Comissão do
Trabalho, considerou inconcebível que o governo estadual espere do Poder Legislativo a
aprovação da reforma administrativa sem antes debater, com todos os segmentos da socie-
dade, seus reais impactos. Estiveram presentes à reunião representantes de órgãos e institui-
ções do Poder Executivo.

27/11100 - Realização de debate público para discutir o tema 'Cooperativas de Trabalho -
Solução para uma Justa Distribuição de Renda". Mais detalhes nas páginas 15 e 16.

1°112/00 - Realização de debate público, em conjunto com a Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, para discutir o Projeto de Lei n° 1.050/00, do deputado Iva
José, que institui o Programa de Incentivo à Apicultura no Estado de Minas Gerais. Mais
detalhes nas páginas 16 e 17.

4/12/00 - Realização de debate público, em conjunto com a Comissão de Turismo, Indústria
e Comércio, para discutir o tema "Lazer, Trabalho e Qualidade de Vida". Mais detalhes na
página 17.
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PROJET 05 DE LEi APROVADOS PELA COMISSÃO

PL n° 702199 - do deputado Chico Rafael, 10 turno, que dispõe sobre o procedimento para
a concessão de isenção de IPVA para pessoas portadoras de deficiência.

PL n° 703/99 - dos deputados Adelmo Carneiro Leão e Ivo José, 1° e 2 0 turnos, que institui
o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado de Minas Gerais.

PI- n° 191/99 - da deputada Maria Olívia, 2° turno, que dispõe sobre a concessão de inC--

tivo às empresas que possuam empregados com idade igual ou superior a 40 anos.

PL n° 202/99 - da deputada Maria Olívia, 2° turno, que dispõe sobre a reserva de re--.'
públicos destinados à habitação em benefício da mulher sustentáculo da família e contem
outras providências.

P1 n° 775/99 - da deputada Elaine Matozirihos, 2° turno, que acrescenta dispositivo à Lei
12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a Política Estadual de Amparo ao do'o
e dá outras providências.

PI- n° 303/99 - da deputada Maria Olivia, 10 e 20 turnos, que institui o Programa de Atci
dimento Domiciliar a Idosos e dá outras providências.

PL n° 937/00 - da Comissão de CPI do IPSM, 1° e 2 0 turnos, que cria o Conselho de
Beneficiários do Instituto de Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (CIPSM).

PL n° 603/99 - do deputado Chico Rafael, 2° turno, que estabelece normas básicas para a
realização do censo do portador de deficiência e dá outras providências.

P1 n° 797/00 - do deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1° e 2° turnos, que institui atendimento
especial a deficiente visual em instituições bancárias.

P1 n° 891100 - do deputado Gil Pereira, 1° turno, que dispõe sobre a criação do Programa
de Frentes Emergenciais de Trabalho no Estado de Minas Gerais.

i n° 926/00 - do deputado Durval Angelo, 1 0 turno, que dispõe sobre a prestação de assis-
tência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva das redes pública e pri-
vada do Estado.

P1 n° 1.004/00 - do deputado Márcio Kangussu, turno único, que institui o Dia Estad-1 de
Manifestações Contra o Trabalho e a Exploração Infantis.

PL n° 1.044/00 - do deputado Paulo Piau, 2° turno, que altera o art. 1° da Lei n° de
25 de novembro de 1987, que dispõe sobre as licitações e contratos da administração cen-
tralizada e autárquica do Estado e dá outras providências.

i no 1.046/00 - do deputado Ailton Vilela, 1° turno, que institui o Progiama de Seriço;
Disque-Denúncia no Estado de Minas Gerais.



AUDIËNCIAS PLCi

DEPUTADOS DISCUTEM
CONDIÇÃO DE TRABALI'

AIN
EM TIMóTEO

No mês de março de 2000, a
Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social discutiu
as denúncias de demissões ilegais e
de irregularidades na condição de
trabalho dos funcionários da
Companhia Siderúrgica Acesita S/A,
que preocuparam não só a direção
sindical, mas toda a população do
município de Timóteo, no Vale do Aço, onde a empresa se localiza.

A audiência pública foi realizada em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos.
Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Siderúrgicas e
Metalúrgicas (Metasita), Gildásio José Ribeiro, as mais de cinco mil demissões píovocadas
pela direção da empresa desde a sua privatização colocam em risco não só a sobrevivência
dos antigos trabalhadores e suas famílias, mas também a da própria cidade, além de trazer
enorme prejuízo para a Região Metropolitana do Vale do Aço.

O sindicalista acusou a Acesita ainda de crime contra a organização sindical e de deterio-
ração das condições de trabalho. "A empresa se sente dona da vontade e dos sentimentos
dos trabalhadores, que são vigiados e filmados desde a hora em que chegam no portão de
entrada", disse.

Outro ponto discutido na reunião foi o envolvimento de policiais civis e militares na segu-
rança das fábricas. Participando das discussões, tanto o representante da Secretaria Estadual
de Segurança Pública, Nilton Ribeiro, quanto o do Comando-Geral da Polícia Militar de
Minas Gerais, major Rogério Andrade, declararam improcedentes as acusações

Dando continuidade ao trabalho, foi realizada em Timóteo, rio mês de abril, mais uma
audiência pública, desta vez em conjunto com a Comissão de Saúde. Além das demissões,
foram discutidas as condições de trabalho na Acesita, onde cerca de 500 funcionários (15%
do quadro) estariam afastados do trabalho por motivo de doença.

COMISSÃO CONDENA
EXPLORAÇÃO DO
TRABALHO INFANTIL
EM MINAS

A exploração do trabalho infantil
foi outro tema de discussão da
Comissão do Trabalho, da Previdência
e da Ação Social, que convidou espe-
cialistas no assunto e autoridades para
os debates, realizados no mês de maio.

Apesar de ainda serem preocupantes, os índices do trabalho infantil diminuíram em todo
o Brasil. A boa notícia foi unânime entre os convidados participantes da reunião. O deputa-
do Ivo José, presidente da Comissão, abriu as discussões lembrando que "o debate é neces-
sário para trazer á tona a gravidade da situação, mas o mais importante é apontar soluções
para o problema".

De acordo com a secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do
Trabalho Infantil, Soleny Álvares Hamú, uma saída que tem dado resultado é o Programa
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Bolsa-Escola, que fornece ajuda financeira às famílias cujas crianças freqüentam a escola.
Através dessa iniciativa, todas as crianças que trabalhavam em carvoarias do Mato Grosso

do Sul estão estudando. A nossa grande luta é buscar ações do governo e da sociedade e a
conscientização das famílias para acabar de vez com o trabalho infantil", afirmou.

Para o auditor fiscal da Delegacia Regional do Trabalho de Uberaba/MG, Dilson José
Meirelies, que fiscalizou olarias em Conceição das Alagoas, a Bolsa-Escola é uma saída, mas
não é a solução. "As crianças crescerão e o problema não acabará. É necessário investir em
qualificação profissional e no envolvimento da sociedade", analisou.

Com experiência em conferências internacionais, a conselheira do Movimento Nacional
de Meninos e Meninas de Rua, Maria Eneide Teixeira, disse que o Brasil é o país com mais
avanços em termos de legislação e políticas públicas para crianças e adolescentes. 'É preci-
so criar uma política nacional de erradicação do trabalho infantil. Existem diversas ações inte-
ressantes e criativas, como o 'Circo de Todo Mundo', que recebe crianças que já trabalharam
e agora estão na escola", completou.

De acordo com o representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura de MG
(Fetaemg), Rômulo Luiz Campos, o trabalho infantil na chamada agricultura patronal (que
contrata assalariados) diminuiu muito nos últimos anos a partir da realização de fóruns e
câmaras de trabalho e de discussão. "O problema maior está na agricultura familiar. Os pais
não pensam que estão explorando seus filhos, que começam a trabalhar cedo para ajudar no
sustento da família', disse.

SERVIDORES	 -	- -
CRITICAM MUDANCI!	 1

NÂESTRUTU
INSS NO PAIS

A Comissão do Trabalho da
Previdência e da Ação Social partici-
pou ativamente das discussões de
reestruturação do Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS) de Minas
Gerais. A audiência pública, realizada	 -
na Assembléia Legislativa no mês de maio, discutiu as conseqüências, para os beneficiários,
do processo de reestruturação e contou com a participação de representantes de servidores
públicos e dirigentes do órgão.

Os debates foram marcados por protestos de lideranças de sindicatos e associações
representantes dos trabalhadores contra as mudanças e condições de trabalho na Instituição.
Para a diretora do Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social, Saúde, Previdência,
Trabalho e Assistência Social em MG (Sintisprev), Sandra Lúcia Rafacho, a reestruturação do
INSS segue a linha de desmando do Estado brasileiro. "Os servidores não são respeitados,
trabalham excessivamente e não têm seus direitos preservados. Nos faltam condições de tra-
balho", denunciou.

O presidente da Associação dos Auditores Fiscais de Contribuições Previdenciárias de MG
(Anfip), Marcos Barbonaglia da Silva, criticou a centralização do INSS a partir da criação das
gerências executivas: "Com a coordenação estadual era mais fácil resolver os problemas.
Agora, não há uniformidade nos procedimentos; existem vários INSS's em Minas." Marcos
reclamou também da diminuição expressiva dos servidores por aposentadoria e do não-
preenchimento dessas vagas por meio de concursos.

A reestruturação do INSS foi defendida, com algumas ressalvas, pelo superintendente
estadual, Afonso Ligório de Faria. De acordo com ele, a Instituição em Minas é um órgão efi-
ciente e unificado, que trabalha ao lado dos gerentes executivos, discutindo os problemas de
cada região. Mas concorda que falta um plano de carreira para o funcionário, visando a sua
profissionalização e a não contratação de pessoas fora do quadro.

Para o gerente executivo do INSS de Belo Horizonte, Márcio Soares Pereira, a criação das
gerências contribui para o processo de descentralização do órgão, já que cada gerente tem



autonomia para discutir os problemas de sua área diretamente com o ministro da Previdência
Social. Ele citou também o Programa de Melhoria no Atendimento, muito criticado pelos ser-
vidores, como um avanço nas atividades da Instituição.
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	A reunião foi solicitada por músicos	 IA

	do Vale do Aço que reivindicaram e	 sorIAl

	

sugeriram mudanças no regimento da	 ?±-
0MB, com o objetivo de amenizar as
dificuldades comuns da atividade no interior e promover maior proximidade entre os profis-
sionais e a entidade.

"O músico não é reconhecido pela sociedade, ainda há muita discriminação. Deve haver
um estudo mais profundo da lei para que possamos exercer a profissão com dignidade", afir-
mou José Wilson Pereira e Silva, de Ipatinga. "O músico que cai na graça da mídia tem mais
oportunidades. Nós que trabalhamos no anonimato não recebemos o mesmo tratamento",
lamentou Paulo Amaral, de Coronel Fabriciano.

Para o profissional Edésio Silveira Costa, de Timóteo, os músicos do interior do Estado
precisam do apoio da 0MB. "A entidade deveria estar mais presente nas cidades do interior,
onde o exercício da atividade é mais difícil e o artista realmente precisa de assistência', disse,

o presidente do Conselho Regional de MG da Ordem dos Músicos do Brasil, Ronaldo
Augusto de Araújo, recebeu um documento com as sugestões dos músicos do Vaie do Aço
e justificou o distanciamento da 0MB: "Infelizmente, somos um órgão pobre, sem recursos.
É difícil manter contato com todos os músicos inscritos - cerca de 22 mil. Estamos sempre
dispostos a prestar informações e ajuda, mas os músicos devem nos procurar".

O tesoureiro do Conselho, José Dias Guimarães, elogiou a iniciativa da audiência pública
e falou sobre as dificuldades da entidade. "Movimentos como este são importantes e devem
se repetir, mas é preciso que o próprio músico se aproxime da 0MB para trabalharmos jun-
tos", disse.

JJ.-L) ÇLL LIM
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A Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social realizou,
no mês de junho, audiência pública para
discutir a modernização e maior partici-
pação da Ordem dos Músicos do Brasil.
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O secretário da Associação dos Apicultores do Vale do Rio Doce (Apivale/Vale do Aço),
Luís Ronilson Araújo Paiva, manifestou preocupação com a capacidade do apicultor para
gerir o negócio. Lembrou, ainda, que há muitas regiões do Estado com potencial não explo-
rado, porque não há união dos produtores.

Com o Projeto de Lei, o deputado Ivo José espera beneficiar cerca de 1.500 apicultores
no Estado, trazendo um maior reconhecimento à atividade e mais divisas para Minas.

LAZER, TRABALHO E QUALIDAD'
DE VIDA AO ALCANCE DE TO- Dc

Muitas das doenças que atingem
homem no mundo atual são decorrentes d
baixa qualidade de vida. Daí a importância
de melhorar as condições de trabalho do
cidadão, proporcionando-lhe lazer. Foi esse
o tema do debate público "Lazer, Trabalho

DEBATES PÚBLICOS

ESTADO NÃO CONTA CC
INVESTIMENTOS E
POLÍTICA DE GERAÇÃO
EMPREGOS EM OBRAS.
PÚBLICAS

As obras públicas do Estado de	 UESENVC.	 .
Minas Gerais não vêm recebendo inves-	ibiicÕ EMPREG0DÂEMMiNASERA& f ......
timentos e os trabalhadores da constru-
ção pesada estão cada vez mais desam-
parados. Estas foram as principais preo-
cupações discutidas no debate público Obras Públicas: Perspectivas de Desenvoivimen:o
com Geração de Emprego e Renda em Minas Gerais", realizado no plenário da Assembléia,
no dia 20 de novembro.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção
Pesada no Estado (Siticop), José Antônio da Cruz, nos últimos dez anos, o número de empregos
no setor da construção pesada caiu de 120 mil para 60 mil, devido, principalmente, à redução
dos investimentos em obras públicas como rodovias, barragens e obras de saneamento.

Representando a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, o vice-prefeito eleito,
Fernando Pimentel, criticou a posição do governo federal que, segundo ele, optou por
priorizar o pagamento da dívida externa em detrimento dos investimentos em obras
públicas e criação de empregos.

Para o secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral, Mauro Santos
Ferreira, a crise econômica que Minas Gerais enfrenta é decorrente da crise nacional. "O
setor da construção civil é um grande fator de equilíbrio da economia, porque gera muitos
empregos, mas o governo do Estado não tem como falar em investimentos no setor, por
causa da situação de desequilíbrio financeiro em que ainda se encontra', explicou.

O chefe de Gabinete do Ministério das Comunicações, Marcus Pestana, defendeu o
modelo econômico atual do governo federal, citando diversos investimentos que estão pro-
gramados para Minas Gerais, especialmente para o setor de construção e recuperação de
estradas, num total de cerca de R$ 270 milhões, entre obras já autorizadas e com verbas libe-
radas e as que estão priorizadas.

O presidente da Comissão do Trabalho, deputado Ivo José, encerrou o debate lembran-
do os trabalhos da Comissão para buscar soluções para os graves problemas de desemprego
que afetam o Estado e o País.

COOPERATIVAS D	 yC)VOI1'

TRABALHO EM Di.:,Li»
	NNi=..	. .

A Comissão do Trabalho, da
Previdência  da Ação Social promo-
veu!:F;J
de Trabalho: Solução para uma Justa	.
Distribuição de Renda". O deputado
Ivo José fez a abertura da reunião e
enfatizou que a resistência decorren-
te do surgimento de cooperativas	 . . .
fantasmas formadas por aproveita-
dores não deve invalidar a iniciativa cooperativista. O deputado Paulo Piau, presidente da
FRENCOOP, comentou o trabalho da frente cooperativista e destacou que a entidade pre-
tende dar o respaldo político para implantar o cooperativismo no Estado.



MuA A TEM CFELHO PA A DHSCUTR
ALTERNATIVAS DE TRABALHO E RENDA
NO ESTADO

O Estado de Minas Gerais deu mais um passo na luta contra o desemprego - uma das maio-
res e mais atuais preocupações de trabalhadores, empregadores e governos do mundo inteiro.
O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda, recém-criado pela Lei 13.687,
de autoria dos deputados petistas Ivo José e Adelmo Carneiro Leão, surge como principal órgão
de discussão do assunto no Estado.

Exaustivamente debatido com diversas entidades representativas do Estado, durante a reali-
zação do Seminário Legislativo 'Desemprego e Direito ao Trabalho", em setembro de 1999, o
Conselho do Trabalho tomou forma nos debates e audiências públicas promovidos pela
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, presidida pelo deputado Ivo José, no Biênio 1999-2000.

Seus membros, representantes dos trabalhadores, dos empresários e do poder público,
tomaram posse no mês de outubro de 2000 e os trabalhos já começaram. O novo órgão subs-
titui a Comissão Estadual de Emprego, criada em abril de 1995 por meio de decreto-lei, e conta
com uma estrutura mais democrática e participativa.

Uma das principais funções do Conselho Estadual do Trabalho é rever as regras de distribui-
ção e administrar os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), projeto do governo
federal. "Só no ano 2000, o Estado de Minas Gerais recebeu RS 28 milhões e 800 mil para pro-
gramas de requalificação profissional e de geração de emprego e renda. Devemos estar atentos
para que esses recursos sejam bem distribuídos e atendam às necessidades dos trabalhadores do
nosso Estado", explica o deputado Ivo José, representante da Assembléia Legislativa no
Conselho Estadual do Trabalho.

O Conselho tem corno principais objetivos estimular a criação de conselhos municipais de
emprego para a implantação de políticas públicas de emprego e renda; propor políticas públicas e
buscar recursos para financiar projetos de geração de emprego e renda; acompanhar as ações do
Sistema Nacional de Emprego (Sine), propondo reformulações; incentivar o associativismo e o coo-
perativismo como formas de amenizar o desemprego; analisar as propostas do governo e enviar
propostas de programas para conter o desemprego em todos os setores da economia brasileira.

DíJT;r;)	t'j Çr	r	 :	.-.	:.

O deputado lvo José, um dos autores da Lei 13.687, que cria o Conselho Estadual do
Trabalho, Emprego e Geração de Renda, quer municipalizar as ações para combater o desem-
prego. Para isso, a criação de conselhos municipais de emprego é de fundamental importância.

A intenção do deputado é que o desemprego seja discutido também na ótica local.
"Estudando a potencialidade econômica de cada município - que pode ser turística, de produ-
ção artesanal, agropecuária, industrial, entre outras -' pode-se desenvolver projetos, criar coo-
perativas e associações e implantar políticas de geração de emprego e renda mais adequadas",
explica o deputado Ivo José.

Através de projetos com baixos custos de implantação, pode-se criar alternativas de renda.
O deputado Ivo José cita o Projeto Pró-Cana, que busca a implantação de pequenas destilarias
para produção de álcool combustível e produtos derivados.

Outro exemplo é o da "Raspa Mandioca", um projeto para a região de Mariana que visa
substituir o "grits", um produto utilizado para separação do minério de (erro dos materiais des-
cartáveis, pela raspa da mandioca. Depois de implantado, irá reduzir a evasão de recursos na
ordem de R$ 6 milhões para outros estados e aumentar a oferta de emprego na região.

Ivo José cita, ainda, o Banco do Povo, para financiamento dos pequenos empreendedores,
além de vários outros projetos que serão implementados de acordo com a potencialidade de
cada município ou região.

jetodo deputado Ivo José. "O PROMEL surgiu em boa hora. Todos sabemos que a apicul-
tura beneficia as atividades agrícolas em geral, através da polinização, por isso, precisamos
criar condições para as abelhas trabalharem. A apicultura precisa estar estruturada para cres-
cer, se desenvolver, criar empregos e renda. Neste sentido, é necessário disponibilizar meca-
nismos e condições para a produção", explicou.

"O deputado Ivo José é o primeiro político a se levantar, efetivamente, em prol da api-
cultura mineira, que só existe hoje devido a ações da iniciativa privada e de algumas coope-
rativas e associações", afirmou o presidente da Federação das Associações de Apicultores de
Minas Gerais (FAMIG), José Alexandre Silva de Abreu. Para ele, os setores público e privado
devem trabalhar juntos para o desenvolvimento da atividade apícola, criando condições de
trabalho, como a fiscalização e a redução da carga tributária, que hoje é de 180'ó.

O presidente da Associação dos Apicultores de Minas Gerais (Apimig), Domingos Ribeiro
Neto, explicou que o PROMEL é um projeto de grande alcance social, pois a apicultura
melhora a renda familiar e a qualidade de vida, contém o êxodo rural, mantendo o homem
no campo; preserva o meio ambiente e reconstitui áreas degradadas.



ATUAL COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DO TRABALHO, EMPREGO E
GERAÇÃO DE RENDA

Esta é a composição atual do Conselho, cujo mandato vai até dezembro de 2003:

Rodrigo de Almeida Pontes

Representante da Federação da Agricultura de Minas Gerais

Ligia de Oliveira Lara

Diretora de Emprego e Renda / DER/SRT

Rua Martim Carvalho, 94 / 110 andar - Santo Agostinho

CEP: 30.190-090 - Belo Horizonte / MG

Fone: (31) 3292-3310 - Fax: (31) 3337-3155
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Titular - Cleide Edvirges Santos Laia

Suplente - Marcos Garcia Jansen

D0 DE PLANEjAMENTO E COORDENAÇÃO UERAL

Titular - Maria de Fátima Avelar

Suplente - Vanildes Rocha Oliveira Guimarães

Titular - secretária Maria Lúcia Cardoso

Suplente - Agnus Rodrigues da Silva

DO TRABALHO DE HNAS GERAIS

Titular - Wellington Gaia

Suplente - Alessandra Parreiras Fialho

Titular - Mário Reis Guimarães
	 N.

Suplente - Geraldo Sebastião da Silva

E-ETARiA DE ESTADO DE TURISMO
Titular - Manoel Costa

Suplente - Maria Ângela Carvalho Dias Coelho

DE MINAS GERAIS
Titular - Deputado Ivo José

Suplente - Deputado Antônio Andrade

EEffl



PSN7Ní DO 4PEG^uOíES

Titular - Maria Vasconcelos Vale

Suplente - Bruno Quick Lourenço de Lima

Titular - Luiz Carlos Meiniel Vaz

Suplente - Maria Antonieta Ferreira Mariano

Titular - Rodrigo de Almeida Pontes

Suplente - João Roberto Puliti

Titular - Victor Motta

Suplente - Carlos Roberto Rocha Cavalcante

Titular - Arnaldo Lourenço de Freitas Teixeira Filho

Suplente - Rui Pires de Meio

Titular - Ronaldo Antônio de Oliveira Pires

Suplente - Fábio Antônio da Silva

RESENíNTES )S T:ILHÂDOE.

Titular - Eduardo Armond Cortes de Araújo

Suplente - Lúcio Guterres

Titular - Reinaldo Rosa de Souza

Suplente - Roberto Alves da Silva

Titular - Valkíria Alves Smith Lima

Suplente - Solange Silva Costa

Titular - Wagner Francisco Alves Pereira

Suplente - Raimundo Jorge Lino
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Titular - Vilson Luiz da Silva

Suplente - Geraldo Bento Rodrigues

Titular - Antônio Carlos Francisco dos Santos

Suplente - Silmônica Rodrigues da Silva Tocafundo

Maria Regina do Rosário Andrade

Rua Martim de Carvalho, 94 / 110 andar - Santo Agostinho

CEP: 30.190-090— Belo Horizonte / MG

Fone: (31) 3292-2000 / ramal 2096— Fax: (31) 3337-3155

e-mail: der.cee.setascad@mg.gov.br

Institui o Conselho Estadual do

Trabalho, Emprego e Geração de Renda

no Estado de Minas Gerais.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu, em seu
nome, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de
Renda, vinculado à Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente, ao qual incumbe deliberar em caráter permanente sobre as políticas públicas de
fomento e apoio à geração de trabalho, emprego e renda e à qualificação profissional no
Estado.

Art. 20 - O Conselho de que trata esta lei tem composição tripartite, constituída pela
representação paritária de trabalhadores, de empregadores e do poder público estadual.

§ 1 0 - O Conselho se organizará em câmaras que convocarão, para a sua assessoria, enti-
dades representativas dos trabalhadores, dos empregadores e do poder público que
tenham afinidade com a sua atribuição específica, respeitado o caráter paritário dessa
participação.

§ 2 1 - O Conselho poderá criar um Grupo de Apoio Permanente - GAP - para assessorá-
lo em temas e necessidades específicas, observadas as disposições da Resolução n° 80
do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT.

Art. 3° - O Conselho de que trata esta lei tem as seguintes atribuições:

- propor aos órgãos públicos e entidades não governamentais programas, projetos e
medidas efetivas que visem a minimizar os impactos negativos do desemprego conjun-
tural e estrutural no Estado;

II - elaborar e apreciar projetos de geração de trabalho, emprego e renda e de qualifica-
ção profissional no Estado;

III - incentivar a instituição de Conselhos Municipais de Trabalho pelas Câmaras de
Vereadores, homologá-los e assessorá-los, em conformidade com a Resolução n° 80 do
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT;

-	 -



IV - propor programas, projetos e medidas que incentivem o associativismo e a auto-
organização como forma de enfrentar o impacto do desemprego nas áreas urbana e rural
do Estado;

V - acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos utilizados na geração de
trabalho, emprego e renda e na qualificação profissional no Estado, priorizando os oriun-
dos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT;

VI - participar da elaboração, do acompanhamento e da execução do plano de trabalho
do Sistema Nacional de Emprego - SINE - e propor a reformulação de suas atividades e
metas, quando necessário, em consonância com as diretrizes do CODEFAT;

VII - propor os objetivos, as regras, os critérios e as metas do Plano de Qualificação
Profissional do Estado de Minas Gerais e acompanhar sua execução, garantindo sua inte-
riorização e transparência por meio dos Conselhos e Comissões Municipais de Emprego;

VIII - formular as propostas relacionadas com as políticas públicas de geração de traba-
lho, emprego e renda e de qualificação profissional.

Art. 4° - O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda é compos-
to por dezoito membros, que representam, paritariamente, os trabalhadores, os empregado-
res e o poder público, da seguinte forma:

- pelos trabalhadores, um representante de cada uma das seguintes entidades:

a) Central Única dos Trabalhadores - CUT;

b) Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG;

c) Confederação Geral dos Trabalhadores - CGT;

d) Social Democracia Sindical - SDS;

e) Força Sindical - FS;

f) Cantas Brasileira - Regional de Minas Gerais.

II - pelos empregadores, um representante de cada uma das seguintes entidades:

a) Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG;

b) Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG;

c) Federação do Comércio do Estado de Minas Gerais - FCEMG;

d) pequenas e microem presas de Minas Gerais;

e) Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de Minas Gerais -
FETCEMG;

f) Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais - OCEMG.

III - pelo poder público, um representante de cada um dos seguintes órgãos:

a) Ministério do Trabalho e Emprego - Delegacia Regional do Trabalho de Minas Gerais;

b) Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente;

c) Secretaria de Estado de Indústria e Comércio;

d) Secretaria de Estado de Agricultura;

e) Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;

f) Secretaria de Estado do Turismo.

§ 1 0 - A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais será representada no
Conselho por um Deputado, indicado pelo Presidente da Casa, escolhido entre os membros
da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, o qual não terá direito a voto.

§ 2° - Cada representante efetivo terá um suplente e mandato de até três anos, per-
mitida uma recondução.

§ 3° - Os membros do Conselho não são remunerados e serão designados pelo
Governador do Estado, após a indicação pelos órgãos e pelas entidades representados.



§ 40 - O Conselho será presidido por um de seus membros, eleito para um mandato

de um ano, observado, na sua sucessão, o sistema de rodízio entre os representantes dos tra-

balhadores, dos empregadores e do poder público.

Art. 50 - O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda promove-

rá uma conferência anual, a realizar-se preferencialmente no mês de dezembro, na qual será

empossado o seu Presidente e para a qual serão convocadas as entidades envolvidas no pro-

cesso de geração de emprego e renda, aí incluídos outros Conselhos Estaduais.

Parágrafo único - O primeiro provimento da Presidência se dará em até quarenta e

cinco dias após a publicação desta lei, e o mandato se estenderá até dezembro de 2001.

Art. 61 - O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda tem uma

Secretaria Executiva, à qual competem as ações de cunho operacional demandadas pelo

Conselho e o fornecimento das informações necessárias às suas deliberações.

Parágrafo único - A Secretaria Executiva do Conselho é exercida pela coordenação

estadual do SINE - MG, integrante da Diretoria de Emprego e Renda da Secretaria de Estado

do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente.

Art. 70 - O Conselho elaborará seu regimento interno no prazo de quarenta e cinco dias.

Art. 8° - O Governo do Estado assegurará à Secretaria de Estado de Trabalho, da

Assistência Social, da Criança e do Adolescente recursos suficientes para garantir a estrutura

física e a de pessoal necessárias à implantação e ao funcionamento do Conselho Estadual do

Trabalho, Emprego e Geração de Renda e de sua Secretaria Executiva.

Art. 91 - O Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda absorverá

as funções da Comissão Estadual de Emprego, criada pelo Decreto n° 36.823, de 27 de abril

de 1995.

Art. 100 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 110 - Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 27 de julho de 2000.

Itamar Franco - Governador do Estado
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