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Entre fevereiro e abril de 2013, a Assembleia de Minas realizou 20 encontros regionais 
para apresentar o trabalho desenvolvido nos últimos dois anos, prestando contas de suas 
atividades aos cidadãos do Estado. Nesses encontros, os participantes apresentaram suges-
tões para a agenda da Assembleia para o biênio 2013-2015, identificando o que deve ser 
priorizado pelos deputados nesse período.
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As propostas apresentadas, presencialmente ou online, geraram 673 cadastros por pro-
ponente. Após indexadas por tema, essas propostas resultaram em 1.332 sugestões, assim 
distribuídas:

Esta publicação traz a análise das sugestões apresentadas por tema, relacionando-
-as à atividade da Assembleia, seja na produção legislativa, na fiscalização da atividade 
governamental ou na promoção da interlocução com a sociedade em cada campo. O 
documento é composto, então, de uma contextualização da política pública relacionada 
ao tema, uma compilação das propostas apresentadas, uma análise da viabilidade de sua 
implementação, e, por fim, da possibilidade de incorporação das demandas nas ativida-
des da Casa no período 2013-2015, por meio das comissões.

A significativa presença dos cidadãos mineiros nesses encontros regionais e o interesse 
demonstrado em pautar a agenda da ALMG reafirmam o compromisso desta Casa em dar 
transparência à sua atuação, estabelecer o diálogo com os cidadãos e promover melhores 
condições de vida para os mineiros.
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A administração pública, em sentido estrito, relaciona-se às técnicas, metodologias e 
ferramentas de planejamento, ao orçamento, ao controle da Administração Pública, à ges-
tão da máquina pública e, ainda, à gestão de pessoas e de bens. Assim, as propostas aqui 
analisadas são referentes à administração pública sob essa ótica. Nas audiências públicas 
de prestação de contas da ALMG, foram coletadas 79 sugestões referentes à administração 
pública, nas temáticas afetas ao controle da Administração Pública, à gestão de pessoas 
(notadamente das carreiras dos servidores públicos), à gestão governamental e a algumas 
propostas variadas, relacionadas aos Poderes Legislativo e Judiciário, que foram agregadas 
e analisadas sob a denominação geral “administração pública”. As propostas foram agluti-
nadas por afinidade temática e consolidadas em uma redação geral.

No que diz respeito à distribuição regional das propostas, observa-se que a maior parte 
das sugestões apresentadas na região do Rio Doce diz respeito à divulgação das ações do 
Legislativo mineiro e, nas regiões Centro-Oeste e Alto Paranaíba, ao controle da Adminis-
tração Pública. Na região Central, percebe-se um número maior de propostas relacionadas 
ao controle da Administração Pública, à gestão de pessoas e à gestão governamental. Nas 
regiões Jequitinhonha/Mucuri, Mata e Sul de Minas, observa-se uma distribuição equilibra-
da de sugestões por todos os subtemas: administração pública, controle da Administração 
Pública, gestão de pessoas e gestão governamental. Já na região Noroeste, a tendência é a 
de concentração de propostas na temática administração pública, enquanto que, na região 
Norte,  essa concentração se verifica em torno do tema gestão de pessoas, notadamente 
com sugestões direcionadas à carreira dos profissionais em educação. Por fim, a região do 
Triângulo apresentou um número maior de propostas nas temáticas controle da Adminis-
tração Pública e gestão de pessoas.

Administração pública

As propostas agrupadas no tema “Administração Pública”, como relatado anteriormen-
te, são referentes a:

• realização de audiências públicas da ALMG nas cidades do interior do Estado e 
melhoria em sua divulgação (Norte de Minas, Rio Doce e Triângulo);

• fortalecimento da parceria entre a Assembleia Legislativa e as câmaras munici-
pais, notadamente quanto ao suporte informacional e à transferência de conhe-
cimento sobre temas afetos ao Poder Legislativo, como processo legislativo e 
regimento interno (Rio Doce e Sul de Minas);
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• ampliação do Parlamento Jovem, da ALMG, para outros municípios (Central);
• ampliação do número de comarcas (Sul de Minas).

Cumpre notar que a ALMG vem envidando esforços com vistas a ampliar o número de 
audiências públicas realizadas nos municípios do interior e também a aumentar a divul-
gação de suas atividades. Para se ter uma ideia, em 2012 foram realizadas 106 audiências 
públicas no interior, atingindo todas as regiões de planejamento do Estado. Em 2013, até 
o mês de julho, foram realizadas 62. Quanto à divulgação, percebe-se não somente uma 
ampliação da emissão dos sinais da TV ALMG, que hoje atinge mais de 200 municípios mi-
neiros, como também um forte esforço na ampliação do relacionamento com cidadãos e 
municípios mineiros, por meio da internet, via portal da ALMG (www.almg.gov.br). 

Quanto ao fortalecimento da parceria entre ALMG e legislativos municipais, a Assem-
bleia possui, em sua estrutura, um setor voltado especificamente a esse relacionamento: 
o Centro de Apoio às Câmaras – Ceac. Em 2012, foram oferecidos 13 cursos de capacitação 
(presenciais e a distância), com 926 participantes. Outra iniciativa do Ceac é a publicação de 
informações de interesse das câmaras municipais. Em 2012, foram enviadas 22 edições ele-
trônicas do Boletim Eletrônico do Ceac para 4.700 assinantes de 837 câmaras municipais.

O Parlamento Jovem é um projeto da ALMG, realizado anualmente, que contribui para 
a formação política de estudantes. No Parlamento Jovem, os alunos são preparados, por 
meio de aulas presenciais e a distância, além da interação via blog, para formular, debater, 
votar e eleger sugestões de ações para o poder público em torno de um tema de abran-
gência social, que são incorporadas pelo Poder Legislativo. Em 2012, o projeto alcançou 17 
câmaras municipais e abordou a importância da educação cidadã. Participaram das etapas 
municipais do Parlamento Jovem, 880 alunos. Destes, 102 foram eleitos por seus colegas, 
em seus municípios, e fizeram parte da etapa estadual. Em 2013, o Parlamento Jovem conta 
com a adesão de 18 câmaras municipais e trata do tema “Cidades Sustentáveis – desafios 
para as novas gerações”.

O aumento do número de comarcas é um desafio para administração do Poder Judici-
ário. Em 2013, foi sancionada a Lei nº 20.842, que altera o quadro de pessoal da justiça de 
primeira instância desse Poder. Além disso, encontra-se em tramitação o Projeto de Lei nº 
3.216, que cria o acompanhamento para oficiais de justiça no Estado de Minas Gerais.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• continuidade do processo de interiorização das atividades da ALMG, com a am-
pliação do número de audiências públicas realizadas em municípios do interior 
do Estado;

• incremento de ações de divulgação das atividades do Ceac nas câmaras dos 853 
municípios mineiros;

• investimento em estratégias e veículos diferenciados de divulgação das ativida-
des da ALMG e de mobilização dos cidadãos para participar dessas atividades;

• gestão, junto às prefeituras, com vistas a viabilizar a universalização da cobertu-
ra do sinal da TV Assembleia;

• implementação de ferramentas virtuais de comunicação com os cidadãos minei-
ros, para facilitar sua interlocução com a ALMG;
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• implementação de etapa regional no projeto Parlamento Jovem, com vistas a 
ampliar a participação para um número maior de municípios.

Controle da Administração Pública

As propostas direcionadas ao tema “Controle da Administração Pública” foram consoli-
dadas conforme se segue: 

• maior transparência das atividades governamentais, com vistas a dar publici-
dade às informações sobre a execução orçamentária e às entregas de bens e 
serviços públicos à população (Alto Paranaíba, Central, Centro-Oeste, Zona da 
Mata, Noroeste, Sul de Minas, Rio Doce e Triângulo Mineiro);

• ampliação do número e da abrangência das audiências públicas de prestação 
de contas realizadas pela ALMG (Central, Centro-Oeste, Jequitinhonha/Mucuri 
e Triângulo);

• institucionalização do Conselho Estadual de Comunicação Social no âmbito do 
Poder Legislativo (Central).

Com relação à maior transparência das atividades governamentais, a ALMG realiza, desde 
2009, audiências públicas de monitoramento do Plano Plurianual de Ação Governamental – 
PPAG –, em conjunto com o Poder Executivo. A Lei nº 20.626/2013, que dispõe sobre a revi-
são do PPAG 2012-2015 para o exercício 2013, estabelece, no art. 4°, que serão realizadas no 
âmbito do Poder Legislativo, audiências públicas de avaliação dos resultados alcançados pelos 
programas estruturadores. Essa é uma das maneiras de divulgar e dar transparência às ativi-
dades governamentais, com expressivo ganho de qualidade, na medida em que gestores do 
Executivo, parlamentares e cidadãos debatem sobre a implementação das políticas públicas 
estaduais. Outra importante ferramenta para o acompanhamento da atividade governamen-
tal, implementada pela ALMG e inaugurada em agosto de 2013, é o site Políticas Públicas ao 
seu Alcance, com acesso disponível no Portal da ALMG. Esse site apresenta informações sobre 
a execução física e financeira das ações orçamentárias que financiam as políticas públicas 
do Estado, com atualização bimestral.  O desafio agora é expandir esse debate para todas as 
regiões do Estado, seja de forma remota, via Portal da ALMG, seja de forma presencial, com a 
realização de audiências públicas de monitoramento no interior. 

Sobre a proposta de ampliação das audiências públicas de prestação de contas, ressalte-
-se que a ALMG realizou, entre os dias 12/2/13 e 14/3/13, 20 audiências públicas com esse 
objetivo, nas 10 regiões de planejamento do Estado. Devido às dimensões do Estado, seria 
interessante, além de se verificar a possibilidade de ampliação do número de audiências 
públicas com esse fim, proceder ao revezamento dos municípios que irão sediar essas au-
diências.

Quanto à proposta de institucionalização de um conselho de comunicação social no 
âmbito do Poder Legislativo, cumpre notar que a instituição de conselhos possui previsão 
legal e é geralmente viabilizada no Poder Executivo, que inclui, em sua composição, repre-
sentantes da sociedade civil organizada. Dessa forma, uma importante iniciativa da ALMG 
seria a realização de audiências públicas para discutir a  comunicação social no Estado de 
Minas Gerais, na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas.
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Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• organização regionalizada das informações de monitoramento das políticas pú-
blicas no site Políticas Públicas ao seu Alcance, e viabilização de interlocução 
com a população sobre esse acompanhamento, de forma remota, via internet, 
ou presencial, com a realização de audiências públicas de monitoramento no 
interior do Estado;

• ampliação do número de audiências públicas de prestação de contas da ALMG, 
com o revezamento dos municípios que irão sediar essas audiências;

• realização, pela  Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, de au-
diências públicas para debater a comunicação social no Estado de Minas Gerais.

Gestão de Pessoas

As propostas direcionadas ao tema “Gestão de Pessoas” foram consolidadas conforme 
se segue:

• revisão e melhoria na estruturação da carreira dos servidores da educação, com 
vistas à valorização desses profissionais (Central, Centro-Oeste, Zona da Mata, 
Noroeste, Norte e Triângulo Mineiro);

• revisão do piso salarial dos enfermeiros e técnicos de enfermagem do Estado 
(Rio Doce, Zona da Mata e Jequitinhonha/Mucuri);

• melhoria das condições de trabalho e da carreira dos servidores do Judiciário 
mineiro (Sul de Minas e Triângulo Mineiro);

• divulgação das informações sobre os salários dos servidores e de funcionários 
em cargos de confiança nos municípios (Norte de Minas);

• ampliação do atendimento em saúde aos servidores públicos e instalação de 
unidades do Ipsemg em municípios-pólo do interior de Minas (Centro-Oeste, Sul 
de Minas e Triângulo Mineiro).

A gestão de pessoas é um dos grandes desafios do poder público, notadamente quando 
se trata de carreiras específicas do Poder Executivo, como educação, segurança pública e 
saúde, seja pelo número expressivo de servidores, seja pela demanda por investimento na 
infraestrutura necessária para o cumprimento de suas atribuições, entre outros.

Em relação às propostas de melhoria na estruturação da carreira dos servidores da edu-
cação e da saúde, ressaltamos que, em 2012, foi sancionada a Lei nº 20.592, que altera a 
Lei nº 15.293/2004, que  institui a carreira dos profissionais da educação básica do Estado. 

Sobre a carreira e as condições de trabalho dos servidores do Poder Judiciário, cumpre 
notar que a ALMG está atenta a essa situação. Em 2013, foi sancionada a Lei nº 20.715, que 
fixa o percentual da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder 
Judiciário do Estado referente a esse exercício.

Sobre a proposta relacionada à ampliação do atendimento do Ipsemg, cumpre esclarecer 
que, segundo informações obtidas no site da instituição (www.ipsemg.mg.gov.br), os bene-
ficiários contam com uma rede própria e credenciada, em todas as regiões de planejamento 
do Estado, composta por 184 hospitais, 694 clínicas, 534 laboratórios, 1.288 médicos e 743 
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dentistas. Além disso, o Ipsemg desenvolve atividades de assistência social e complementar 
ao segurado, além de gerir recursos de pagamentos previdenciários aos segurados e seus de-
pendentes. A partir dessas informações, percebe-se que o atendimento do Instituto é feito de 
maneira regionalizada, cabendo análise sobre as diferenças regionais no atendimento, o que 
poderia ser feito pela ALMG, em audiências públicas das comissões afetas à área.

Quanto à divulgação das informações sobre salários de servidores e funcionários em 
cargos de confiança, observa-se que já existe legislação federal que dispõe sobre o acesso 
à informação pública: a Lei nº 12.527, de 18/11/11, conhecida como Lei de Acesso à Infor-
mação. A partir da vigência dessa norma, os órgãos e entidades da administração pública 
foram obrigados a publicar essas informações, conforme o art. 8º da referida Lei:

“(...)
Art. 8º  - É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente 
de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas com-
petências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 
custodiadas. 
§ 1º - Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no 
mínimo: 
I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das 
respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 
II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 
III - registros das despesas; 
IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos 
editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 
V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de 
órgãos e entidades; e 
VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 
§ 2º - Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas de-
verão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo 
obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (inter-
net) (...)”.

Assim, cada órgão e entidade disponibiliza informações sobre suas despesas, dentre 
elas as de pagamento de pessoal. Observa-se que os órgãos e entidades de todos os Pode-
res estão cumprindo a norma, disponibilizando informações em seus sites oficiais. Dessa 
maneira, os municípios também estão obrigados a disponibilizar as informações, com a 
ressalva daqueles com população inferior a 10.000 habitantes, que estão dispensados de 
disponibilizar as informações na internet (conforme disposto no § 4º do art. 8º da referida 
Lei), mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações sobre a exe-
cução orçamentária e financeira das despesas municipais por outros meios.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• atuação das comissões permanentes da ALMG na mediação das demandas rela-
cionadas às carreiras dos servidores públicos dos Poderes do Estado;
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• realização de audiências públicas para debater o atendimento descentralizado 
do Ipsemg nas diversas regiões do Estado.

Gestão Governamental

As propostas direcionadas ao tema “Gestão Governamental” foram consolidadas con-
forme se segue:

• modernização da gestão pública, por meio da simplificação da legislação e da 
adoção de novas ferramentas de gestão (Central e Jequitinhonha/Mucuri);

• incremento das parcerias com organizações do terceiro setor para a prestação 
de serviços públicos (Central, Zona da Mata e Triângulo Mineiro);

• aprimoramento do relacionamento entre o Executivo estadual e as gestões mu-
nicipais e incentivo à gestão metropolitana (Central, Zona da Mata e Sul de Mi-
nas);

• otimização da utilização de equipamentos públicos (Zona da Mata).
A gestão governamental está relacionada a um conjunto de instrumentos, procedimen-

tos e diretrizes que orientam e possibilitam a melhoria da execução dos serviços públicos, 
com vistas ao alcance de resultados que assegurem sua eficiência. Ressalte-se a promulga-
ção, em 1998, da Emenda Constitucional nº 191, que instituiu, além de várias alterações na 
Constituição da República, um novo princípio: o princípio da eficiência, em acréscimo aos 
demais princípios que norteiam a Administração Pública2. 

O princípio da eficiência está intimamente relacionado à ideia de produtividade e quali-
dade dos serviços prestados pela Administração, produzindo reflexos positivos e satisfató-
rios no interesse da coletividade. Segundo Maria Sylvia Zanella di Pietro3:

“O princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos: pode ser considerado 
em relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera o melhor desempe-
nho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados; e em relação ao modo 
de organizar, estruturar, disciplinar a Administração Pública, também com o mesmo obje-
tivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público”.(PIETRO, 2011: p. 
84) 

A Emenda Constitucional nº 19, ao instituir o princípio da eficiência no serviço público, 
reforça importantes iniciativas que já estavam em curso para a melhoria da gestão governa-
mental. Esses meios ou instrumentos que foram desenvolvidos nos vários níveis da federa-
ção receberam, com a Emenda, maior projeção, já que refletem as boas práticas de gestão 
necessárias ao cumprimento do dispositivo legal. Especificamente no caso de Minas Gerais, 
o governo do Estado realiza várias iniciativas inovadoras na gestão governamental, buscan-

1 Sinteticamente, podem-se destacar as seguintes alterações: o princípio da eficiência como dever básico da Administração 
Pública; concessão de autonomia gerencial, orçamentária e financeira a órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta do Estado, 
mediante instrumento específico; dilatação do período correspondente ao estágio probatório, para fins de aquisição de estabilidade; 
aparente ampliação das hipóteses constitucionais de perda da estabilidade mediante processo de avaliação periódica de desempenho; 
disposições atinentes a limites de gastos com servidores estaduais e municipais; e supressão da exigência de instituição de regime 
jurídico único para os servidores da Administração Direta e das entidades autárquicas e fundacionais.
2 São cinco os princípios da Administração Pública, conforme disposto no art. 37 da Constituição Federal, após a Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
3 PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed. São Paulo: Atlas, 2011.
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do atender ao princípio da eficiência. Instrumentos de gestão, como acordo de resultados 
e contratos de gestão com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips 
–, e iniciativas, como estudos e pesquisas em administração pública, governança eletrôni-
ca, atendimento ao cidadão, parcerias público-privadas, consórcios públicos e melhoria da 
qualidade do gasto público, são realizadas e monitoradas permanentemente. 

Assim, novas ferramentas de gestão vêm sendo largamente utilizadas pelos gestores 
públicos, bem como novas iniciativas para a simplificação do serviço público. A intensifi-
cação da parceria com o terceiro setor também vem sendo utilizada para a viabilização de 
serviços públicos. Sobre a gestão metropolitana, cumpre notar a sanção, em 2012, da Lei 
Complementar 122, que cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do 
Vale do Aço e dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realização de audiências públicas ou debates públicos sobre a efetividade das 
novas ferramentas de gestão pública;

• debate sobre a atuação do Estado no apoio aos municípios para a melhoria de 
sua capacidade de gestão.
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As políticas públicas agropecuárias foram objeto de 41 sugestões e demandas. Das pro-
postas apresentadas, 13 referem-se à região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, sendo 
voltadas especialmente para o tema da agricultura familiar, e sete, à região Sul de Minas, 
onde predominaram as sugestões sobre as principais cadeias produtivas mineiras. 

Agricultura Familiar

Foram identificadas as seguintes propostas relativas ao tema “Agricultura Familiar”:
• fortalecer as políticas públicas para a agricultura familiar;
• incentivar a agricultura urbana.

As propostas voltadas para o fortalecimento das políticas públicas para a agricultura 
familiar se concentraram especialmente nas reuniões dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

A Lei nº 11.405, de 1994, dispõe sobre a Política Estadual de Desenvolvimento Agrícola. 
Essa lei estabelece como princípio que a política agrícola estadual deve se articular com a 
política agrária e deve “fornecer a esta as condições necessárias à sua viabilização técnica 
e socioeconômica”. Há que ressaltar, todavia, que no ano de 2010 foi editada a Política 
Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural, pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Rural Sustentável – CNDRS. Essa nova política, fruto de cinco anos de estudos e discussões, 
apresenta uma atualização na forma de planejar e executar as políticas públicas rurais. Na 
ALMG, o Projeto de Lei nº 177/2011, que propõe instituir a Política Estadual de Desenvol-
vimento do Brasil Rural, incorpora essas discussões e tem como objetivo trazê-las para o 
ordenamento jurídico estadual.

Destaque-se a parceria entre a Subsecretaria de Agricultura Familiar e a Assembleia 
Legislativa para a realização das Conferências de Desenvolvimento Rural Sustentável e So-
lidário, de 11 de julho a 15 de setembro de 2013. Trata-se de 12 conferências territoriais, 
seis conferências intermunicipais e uma conferência estadual. Nessas conferências, estão 
sendo apresentadas e debatidas diversas propostas relacionadas às políticas públicas para 
a agricultura familiar.

A Comissão de Agropecuária centraliza as discussões sobre agricultura familiar na 
ALMG. O público dos agricultores familiares está presente em grande parte das audi-
ências públicas e demais atividades dessa comissão. Uma das atividades previstas é o 
debate público sobre Educação no Campo, agendado para 9 de agosto, o qual privile-
giará as Escolas Família-Agrícola e o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária 
– Pronera.
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Foi aprovada, nesta Casa, a Lei nº 20.608, de 2013, que institui a Política Estadual de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAAFamiliar. Essa lei determina que o Es-
tado aplique, no mínimo, 30% dos recursos destinados a gêneros alimentícios para o supri-
mento de seus órgãos e entidades, mediante chamada pública direcionada a agricultores 
familiares. A regulamentação e operacionalização dessa lei encontra-se em processo de 
discussão entre a Subsecretaria de Agricultura Familiar e as várias secretarias de estado.

Também na Lei nº 20.608, de 2013, foi modificada a Lei nº 15.973, de 2006, que dispõe 
sobre a Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana. Essa modificação garante aos agri-
cultores familiares, em área urbana e periurbana, o acesso às políticas públicas estaduais 
direcionadas à agricultura familiar e determina que o regulamento da lei disponha sobre 
a forma de reconhecimento do agricultor familiar nessas áreas. Nesse contexto, torna-se 
oportuno a Assembleia Legislativa inserir-se nas discussões sobre o reconhecimento e o 
apoio ao agricultor urbano.

Nos períodos de monitoramento e de tramitação do Plano Plurianual de Ação Governa-
mental – PPAG –, verifica-se sempre a presença de representantes da agricultura familiar 
na Assembleia Legislativa solicitando que se dê atenção especial a ações orçamentárias e 
programas relativos à questão. Todavia, foi observado em 2012 que, em virtude da cons-
tante repetição anual das emendas acrescentando recursos aos programas da agricultura 
familiar, o Poder Executivo já estaria, previamente, alocando menos recursos nesses pro-
gramas, contando com o fato de que eles seriam incrementados ao chegarem à Assembleia 
Legislativa. Tal comportamento é preocupante, pois desvirtua os princípios do planejamen-
to público e da participação popular.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• acompanhar a regulamentação da Lei nº 20.608, de 2013, que institui a Políti-
ca Estadual de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar – PAAFamiliar –, 
tanto no aspecto da compra direta quanto do reconhecimento dos agricultores 
familiares urbanos;

• manter presença parlamentar nas Conferências de Desenvolvimento Rural Sus-
tentável e Solidário, realizadas em parceria pela ALMG e pela Subsecretaria de 
Agricultura Familiar;

• dedicar atenção às emendas populares relacionadas à agricultura familiar no 
monitoramento e na tramitação do PPAG;

• prosseguir com a discussão sobre o Projeto de Lei nº 177, de 2011, o qual pro-
põe instituir a Política Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural.

Instrumentos de Desenvolvimento Agrícola

Foram identificadas as seguintes propostas relativas ao tema “Instrumentos de Desen-
volvimento Agrícola”:

• facilitar a regularização sanitária da produção agroindustrial rural;
• facilitar o crédito para a produção agrícola;
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• fortalecer as políticas de conservação da água e do solo na área rural;
• investir na agricultura irrigada.

A regularização sanitária de empreendimentos agroindustriais artesanais e de pequeno 
porte consta da pauta da Assembleia Legislativa há mais de uma década. Esses empreen-
dimentos enfrentam diversas dificuldades de regularização, em virtude de a normatização 
tradicional da fiscalização sanitária estar voltada para empreendimentos industriais. A partir 
do envolvimento desta Casa com a questão, tivemos, nos últimos anos, a aprovação das se-
guintes leis:

• Lei nº 19.476, de 2011, que dispõe sobre a habilitação sanitária de estabeleci-
mento agroindustrial rural de pequeno porte;

• Lei nº 19.583, de 2011, que dispõe sobre as condições para manipulação e bene-
ficiamento artesanais de leite de cabra e de ovelha e de seus derivados;

• Lei nº 20.549, de 2012, que dispõe sobre a produção e a comercialização dos 
queijos artesanais de Minas Gerais.

Todavia, apesar da promulgação dessas normas inovadoras, os produtores rurais ainda 
enfrentam diversas dificuldades, referentes à regulamentação infralegal e à necessidade de 
transição dos procedimentos operacionais das equipes de fiscalização sanitária. Nesse as-
pecto, a Comissão de Agropecuária tem realizado diversas audiências públicas para dirimir 
esses conflitos e criar um canal de diálogo entre os produtores agroartesanais e o poder 
público.

No que se refere ao financiamento da agricultura, esta Casa aprovou a Lei nº 20.313, 
de 2012, que institui o Fundo Estadual do Café – Fecafé. Ressalta-se que também houve 
diversas propostas para valorização da cadeia produtiva do café, principalmente na região 
Sul do Estado. Apesar de criado o Fecafé, é preciso uma mobilização constante da Comissão 
de Política Agropecuária e Agroindustrial para garantir o aporte e a aplicação dos recursos 
financeiros nesse fundo. Os momentos de monitoramento e de tramitação do PPAG e da 
Lei Orçamentária Anual – LOA – podem ser a ocasião oportuna para discutir esse assunto.

As sugestões relacionadas à irrigação referem-se à construção de perímetros irrigados 
e à fruticultura irrigada. 

No que se refere à conservação das águas e do solo e à agricultura irrigada, cabe ressal-
tar que tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.955, de 2012, que dispõe sobre a outorga 
coletiva do uso da água. O projeto de lei prevê incentivos na outorga e na cobrança pelo 
uso da água para os agricultores que investirem na conservação das águas em suas proprie-
dades. O projeto também prevê a possibilidade de realização de parcerias público-privadas 
para obras de uso múltiplo das águas, de forma a induzir, por exemplo, as obras de reserva-
ção e captação de águas que beneficiem os perímetros públicos irrigados.

Também cabe atenção ao Projeto de Lei nº 276, de 2011, que pretende revisar a política 
florestal e de proteção à biodiversidade, no estado. As discussões que têm sido realizadas 
nesta Casa têm contado com a participação constante dos produtores rurais, visto serem 
essenciais para impulsionar uma ocupação sustentável do ambiente rural, induzindo à con-
servação do solo e das águas.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:
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• realizar audiências públicas para discutir a regularização sanitária de produtos  
agroindustriais artesanais e de pequeno porte;

• prosseguir com as discussões sobre o Projeto de Lei nº 276, de 2011, que pre-
tende revisar a política florestal e de proteção à biodiversidade;

• prosseguir com as discussões sobre o Projeto de Lei nº 2.955, de 2012, que dis-
põe sobre a outorga coletiva do uso da água;

• no monitoramento e na tramitação do PPAG, atentar para a ação referente ao 
Fundo Estadual do Café – Fecafé.

Cadeias Produtivas da Agropecuária

Foram identificadas as seguintes propostas relativas ao tema “Cadeias Produtivas da 
Agropecuária”:

• incentivar as cadeias produtivas da agropecuária, especialmente as do café e do 
leite;

• incentivar a agroecologia e a agricultura orgânica.
O incentivo às cadeias produtivas da agropecuária é um tema amplo, que abarca todas 

as políticas públicas relativas à produção e infraestrutura rural. A Comissão de Política Agro-
pecuária e Agroindustrial, por definição, tem suas ações voltadas para esse fim.

No que se refere à cadeia produtiva do café, já foi discutida acima a necessidade de 
acompanhamento da alocação e aplicação dos recursos do Fecafé.

No que se refere à cadeia do leite, as diferenças dos preços de produção e de venda 
entre o leite nacional e internacional – por questões de câmbio, de subvenção ou de subs-
tituição do sistema de criação extensiva pela intensiva – exigem do governo uma política 
de tarifação especial para a manutenção da cadeia produtiva do leite em cada estado bra-
sileiro. Pelo fato de haver uma grande concentração na agroindústria láctea e de a base 
primária de produção envolver um grande número de pequenos produtores com margem 
de lucro muito baixa, a escala, a qualidade e a produtividade têm se tornado obstáculos 
para a permanência desses pequenos produtores no mercado. Nesse aspecto, a Comissão 
de Política Agropecuária e Agroindustrial já aprovou requerimento para a realização de au-
diências públicas nas principais bacias leiteiras do Estado, com o objetivo de discutir uma 
saída para esses impasses.

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.547, de 2011, que institui 
a Política Estadual de Agroecologia e Produção Orgânica – Peapo – no Estado de Minas 
Gerais. O projeto traz diretrizes para o apoio a essas cadeias produtivas e pode ser uma 
bandeira social na busca do fortalecimento das políticas públicas para esse setor.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realizar audiências públicas para discutir as dificuldades da cadeia produtiva do 
leite;

• prosseguir com as discussões sobre a tramitação do Projeto de Lei nº 2.547, de 
2011.
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A Política Pública de Assistência Social foi objeto de 44 propostas, especialmente nos te-
mas relacionados ao apoio às entidades que atuam na proteção social à pessoa com defici-
ência, ao idoso e à criança e ao adolescentes; e às estratégias articuladas de enfrentamento 
à pobreza. Essa política foi objeto de sugestões em todas as regiões do Estado. Nas regiões 
Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas, destacaram-se as propostas relativas ao comba-
te à pobreza, o que pode ser explicado pelas características sociais e econômicas dessas 
regiões. Destacam-se, também, nas regiões Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas, as 
propostas relativas ao combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Proposta 
nesse sentido foi apresentada também na região da Mata. 

Assistência Social

Entre as propostas relacionadas à Política de Assistência Social, destacam-se duas mais 
gerais: 

• ampliação dos investimentos em Assistência Social;
• fortalecimento das entidades sociais que atuam na proteção social da criança e 

do adolescente, da pessoa idosa e da pessoa com deficiência.
A primeira proposta diz respeito ao financiamento para a Política de Assistência Social, 

tendo sido vocalizada pela região Jequitinhonha/Mucuri. 
A atuação da ALMG sobre o financiamento dessa política tem sido fundamental. Des-

de 2003, a Comissão de Participação Popular e a Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária realizam audiências públicas de revisão do Plano Plurianual de Ação Gover-
namental – PPAG – a fim de colher sugestões de emendas ao planejamento e orçamento 
do Estado. Como resultado dessas audiências, em 2008, foi incluído na área de resultados 
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, por meio de emenda, o projeto estruturador 
Implantação do Suas, cujo objetivo é garantir mecanismos para que o Estado e os mu-
nicípios promovam o acesso da população vulnerável ao sistema de proteção social. Na 
elaboração do PPAG 2012-2015, também por meio de emenda desta Casa,  todos os 
municípios do Estado passaram a receber o Piso Mineiro de Assistência Social1 a partir 

1 O Piso Mineiro de Assistência Social foi implantado em 2010 como instrumento de cofinanciamento de serviços socioassistenciais 
e de benefícios eventuais, complementar aos financiamentos federal e municipais. A base de cálculo do Piso Mineiro de Assistência 
Social nos primeiros quatro anos de sua implementação é de R$1,80 por família cadastrada no perfil CadÚnico, exceção feita aos 100 
municípios que já recebem cofinanciamento estadual para a manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social – Cras –, que 
recebem o valor de R$2,20 por família cadastrada. De acordo com a proposta inicial, até 2015 todos os 853 municípios do Estado terão 
o cofinanciamento de R$2,20 do Piso Mineiro de Assistência Social, sendo que nenhum município pode receber menos que R$2.000,00  
por mês.
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de 2013. Resta, ainda, unificar a base de cálculo do referido piso para a totalidade dos 
municípios mineiros. 

A segunda proposta apareceu em todas as regiões do Estado. Ela diz respeito à necessi-
dade de as entidades receberem apoio do poder público para se estruturarem, de modo a 
cumprir os requisitos para fazer parte da rede socioassistencial. Refere-se, em especial, ao 
apoio financeiro para que essas entidades possam melhorar suas instalações físicas, possi-
bilitando o adequado atendimento de seu público alvo.

Consideramos que esse tipo de demanda aparece com certa frequência em função da 
trajetória dessas entidades, que, historicamente, receberam apoio do poder público e, por 
muito tempo, com intervenção direta da Assembleia Legislativa. Cabe lembrar que, entre 
as décadas de 1970 e 1990, o Legislativo mineiro utilizou-se do mecanismo de subvenção 
social, segundo o qual o Legislativo recebia recursos previamente definidos, que eram dis-
tribuídos de maneira igualitária entre os deputados, que, por sua vez, indicavam os benefi-
ciários, em regra, entidades sociais. Em 1995, a transferência de recursos públicos mediada 
pelos parlamentares mineiros por meio das subvenções sociais recebeu repúdio expresso 
da I Conferência Estadual de Assistência Social. Nas conferências seguintes, deliberou-se 
que os recursos das subvenções sociais fossem destinados aos fundos estaduais e munici-
pais de assistência social, devendo ser alocados de acordo com o estabelecido nos respec-
tivos planos de assistência social. Em 1999, o então governador Itamar Franco colocou fim 
à destinação de recursos aos parlamentares para subvenção social. 

No que toca a esse tema, esta Casa realizou, em 2003, importante discussão sobre a destina-
ção de verbas públicas para subvenção social por meio da ALMG, reconhecendo a importância 
dos conselhos e dos fundos específicos das políticas públicas como espaços de controle social.

Ainda sobre essa demanda, importa destacar que, em regra, a competência de celebrar 
convênios com entidades e organizações locais de assistência social é do município. O obje-
to desses convênios deve estar em conformidade com os planos aprovados pelos respecti-
vos conselhos municipais de assistência social. 

A destinação de recursos para entidades sociais com a intervenção do Legislativo ainda 
é possível  mediante a apresentação de emendas parlamentares ao Plano Plurianual de 
Ação Governamental – PPAG – e à Lei Orçamentária Anual – LOA. De acordo com a legisla-
ção em vigor, a inclusão das despesas de subvenção social na LOA tem caráter apenas au-
torizativo, não gerando direito subjetivo material. O beneficiário poderá ou não receber os 
recursos financeiros consignados nessa lei, sujeito à discricionariedade do poder público.

Assim,  a destinação de recursos para as entidades sociais ou regiões específicas pode 
ser objeto de discussão pelos parlamentares no momento da elaboração dos instrumentos 
de planejamento e orçamento do Estado. 

Proteção Social

Outras propostas abordaram as políticas de proteção social da Assistência Social e fo-
ram assim aglutinadas:

• ampliar os investimentos financeiros na proteção social para a construção de 
Centros de Referência de Assistência Social – Cras –, de Centros de Referência 
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Especializados de Assistência Social – Creas –, e para a aquisição de veículos 
para as equipes volantes dos Cras;

• ampliar e fortalecer os serviços socioassistenciais voltados para o fortalecimen-
to de vínculos familiares e comunitários e para a proteção social à criança e ao 
adolescente, ao idoso e à pessoa com deficiência;

• investir na construção de centros infanto-juvenis nos municípios;
• implementar as ações de combate à violência contra a criança e o adolescente 

previstas no Plano de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-juvenil no âm-
bito do Estado;

• fortalecer os conselhos tutelares, com definição de política clara de remunera-
ção dos conselheiros;

• implementar políticas de proteção social para a pessoa em situação de rua.
A demanda para investimentos na proteção social básica e na proteção social especial 

foi apresentada pela região Jequitinhonha/Mucuri e refere-se à dificuldade dos municípios 
em fazer os investimentos necessários para receber os serviços custeados pelo governo 
federal e pelo Estado. Os recursos recebidos são, em regra, para custeio dos serviços. 

Esta Casa, atenta ao problema, tem incorporado aos instrumentos de planejamento e 
orçamento do Estado, por meio de emenda, ação específica para a construção e aquisição 
de equipamentos e material permanente, inclusive veículos, para estruturar os serviços 
socioassistenciais e os conselhos tutelares. É o que ocorreu na elaboração do PPAG 2012-
2015, quando a ação 4.234 – Cofinanciamento de serviços e benefícios para municípios na 
execução de proteção básica – teve sua finalidade alterada por meio de emenda para pos-
sibilitar a utilização dos recursos transferidos fundo a fundo (Fundo Estadual de Assistência 
Social para os fundos municipais) na rubrica investimento (construção, reforma e aquisição 
de veículos). 

Na revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício 2013, essa alteração não foi mantida, 
de modo que os recursos hoje repassados só podem ser utilizados na rubrica custeio. Esse 
ponto pode ser novamente discutido por esta Casa no momento da discussão e revisão das 
leis do ciclo orçamentário. 

A sistemática de financiamento da Política de Assistência Social, operada pelo governo 
federal por meio das transferências automáticas fundo a fundo e pelo Estado por meio do 
Piso Mineiro de Assistência Social, confere cada vez mais autonomia aos municípios para 
atenderem a suas demandas prioritárias. Assim, o esforço realizado pelo município para o 
fortalecimento da proteção social básica à criança e ao adolescente, ao idoso e à pessoa 
com deficiência e para a ampliação dos serviços de fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários pode ser maior ou menor, de acordo com a prioridade que o próprio municí-
pio estabeleça, levando sempre em conta as demandas e necessidades locais da população 
em situação de vulnerabilidade e risco social. 

Ciente da importância da institucionalização da Política de Assistência Social no Estado, 
em 2006, a Assembleia Legislativa realizou diversos eventos regionalizados a fim de discutir 
as perspectivas e os desafios para a implantação do Suas no Estado, o que resultou na cria-
ção da Frente Parlamentar em Defesa da Assistência Social. Em 2010, o tema voltou à Casa 
com a realização do debate público Consolidando o Sistema Único de Assistência Social 
no Estado, com a finalidade de discutir a proposta de revisão da Norma Operacional Bási-
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ca – NOB/Suas – e os aspectos relacionados à gestão do trabalho e à Política de Recursos 
Humanos da área. 

Em 2013, após a aprovação da nova NOB/Suas, a Casa realizou outros eventos regio-
nalizados, que culminaram em um debate público para discutir as alterações trazidas pela 
NOB/Suas aprovada no final de 2012. Um ponto de destaque nesses eventos foi a discussão 
sobre a importância de os municípios incorporarem, em seus planos plurianuais, suas prio-
ridades para a área da Assistência Social, o que possibilita que os recursos recebidos sejam 
gastos de acordo com o que o município entender mais necessário. 

Atenta ao tema “Envelhecimento da população”, a ALMG realizou, em 2010, o ciclo de 
debates Demandas de um Brasil que Envelhece. Em 2010, esse tema voltou à Casa com a 
realização do ciclo de debates Qualidade de Vida e Políticas Públicas para Idosos. Em junho 
de 2013, a Assembleia Legislativa lançou o movimento Idade com Qualidade, que prevê uma 
série de atividades que culminarão na realização de um debate público sobre o tema, pre-
visto para outubro. Na ocasião, o presidente desta Casa apresentou ao secretário nacional 
de Relações Político-Sociais da Presidência da República, Wagner Caetano Alves de Oliveira, 
um pedido para que a presidente Dilma Rousseff defenda, perante a Organização das Nações 
Unidas – ONU –, a aprovação do 9º Objetivo do Milênio, que consiste em “melhorar a quali-
dade de vida das pessoas idosas”. Ainda como parte desse movimento, a ALMG está criando, 
em parceria com a PUC Minas, o Observatório do Idoso, que vai propor ações legislativas e a 
produção de trabalhos acadêmicos voltados para a melhoria da qualidade de vida dos idosos. 

No campo normativo, a Assembleia Legislativa aprovou importantes leis para o ido-
so, como as que instituem a Política Estadual de Amparo ao Idoso – Lei nº 12.666, de 
4/11/1997; o Conselho Estadual do Idoso – Lei nº 13.176, de 20/1/1999; o atendimento 
domiciliar ao idoso – Lei nº 13.763, de 30/11/2000; e a notificação compulsória de vio-
lência contra idosos – Lei nº 17.249, de 27/12/2007. Entre os projetos de lei em trami-
tação, destacam-se o PL nº 58/2011, que dispõe sobre a elaboração e a publicação de 
relatório sobre os gastos orçamentários com ações e programas para crianças e adoles-
centes, jovens, idosos e pessoas com deficiência e com a política sobre drogas; e o PL nº 
4.189/2013, que cria o Fundo Estadual do Idoso, encaminhado a esta Casa pelo governa-
dor do Estado. 

A “Proteção social à pessoa com deficiência” ganhou destaque nesta legislatura com a 
criação, em 2011, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa co-
missão tem atuado de forma articulada com o movimento organizado das pessoas com de-
ficiência, especialmente no que se refere à agenda. A acessibilidade comunicacional, apon-
tada nos eventos de prestação de contas como fundamental para se garantir a inclusão 
social desse grupo da população, está na pauta da comissão e foi objeto de requerimento 
com o intuito não só de conhecer o que tem sido feito pelo Estado, mas também de acom-
panhar a implantação de ações nessa área. 

Importante destacar que, na área da pessoa com deficiência, há uma produção legis-
lativa significativa voltada para a garantia das condições de acessibilidade em espaços e 
edifícios de uso público, de condições adequadas de atendimento e de ampliação de opor-
tunidades de integração social. 

A demanda por enfrentamento à violência sexual contra a criança e o adolescente apa-
receu nas regiões Mata e Jequitinhonha/Mucuri, nesta última com muita intensidade. 
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Destaca-se, na atuação da ALMG no campo criança e adolescente, o seminário legisla-
tivo Dez Anos do Estatuto da Criança e do Adolescente – avanços, desafios e perspectivas, 
realizado em 2000, que resultou na criação da Frente Parlamentar dos Direitos da Criança 
e do Adolescente. Em 2001, a Casa instalou uma comissão especial para averiguar casos 
de exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado, cujo relatório final evidenciou 
a gravidade do problema, apontando para a necessidade de se reforçar a rede de proteção 
social à criança e ao adolescente. Esse tema voltou à Casa com a realização do debate pú-
blico Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes em Minas Gerais, 
em 2010, que teve como objetivo discutir as formas de violência sexual contra crianças e 
adolescentes, o atendimento às vítimas e a responsabilização dos agressores, bem como 
debater as políticas de proteção desenvolvidas pelo Estado a partir da articulação entre a 
sociedade civil e o poder público. A Casa tem realizado, por meio da Comissão de Participa-
ção Popular, e, mais recentemente, por meio da Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Ação Social, audiências públicas anuais com a finalidade de monitorar o Plano Estadual de 
Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescentes e discutir o tema. 

A “Proteção à criança e ao adolescente” conta, por previsão legal (art. 131 do Estatuto 
da Criança e do Adolescente – ECA), com a atuação dos conselhos tutelares, órgãos per-
manentes e autônomos, não jurisdicionais, encarregados de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente. O Conselho Tutelar tem o dever de tomar providências 
concretas para fazer cessar a violação ou a ameaça de violação de direitos, atuando direta-
mente com a criança ou adolescente e com sua família, fazendo averiguações, requisitando 
atendimento em serviços públicos, etc.

Ciente da importância dos conselhos tutelares para a proteção social da criança e do 
adolescente, e da precariedade em que se encontram as condições de funcionamento de 
parte significativa deles, esta Casa tem atuado sistematicamente no sentido de assegurar a 
inclusão, nas leis do ciclo orçamentário, por meio de emendas ao PPAG e à LOA, de recursos 
tanto para a capacitação dos conselheiros quanto para a melhoria da estrutura de funciona-
mento desses órgãos.  

Sobre esse tema, destaca-se, ainda, na atuação da ALMG, a realização, em 2012, do 
debate público Conselho Tutelar e Sipia Web: um desafio a ser enfrentado por uma infância 
e uma juventude protegidas, promovido pelas Comissões de Participação Popular e do Tra-
balho, da Previdência e da Ação Social. O debate explicitou a falta de estrutura dos conse-
lhos nos municípios e a falta de treinamento dos conselheiros para utilizar uma importante 
ferramenta de informação. Trouxe à tona, ainda, questões relativas à precária condição de 
trabalho dos conselheiros. 

Sobre esse ponto, importa destacar a aprovação da Lei Federal nº 12.696, de 25/7/2012, 
que altera o ECA para dispor sobre os conselhos tutelares. Além de unificar o processo de 
escolha dos conselheiros, assegura direitos previdenciários e remete à lei municipal a nor-
matização da carreira do conselheiro, inclusive com a definição de salário. A referida lei 
exige que os municípios incluam em suas leis orçamentárias anuais a previsão dos recursos 
necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continua-
da dos conselheiros tutelares. 

Não obstante a regulação nacional sobre os conselhos tutelares, que explicita a com-
petência dos municípios para efetivar o funcionamento desses órgãos, há uma parcela de 
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responsabilidade do Estado no apoio técnico e financeiro aos municípios, para que estes 
possam assumir o que a lei lhes atribui. 

A “Proteção social à população em situação de rua” aparece como demanda na região 
Central (Barbacena). 

A ALMG deu importante passo para garantir os direitos da população de rua ao apro-
var o Projeto de Lei nº 767/2011, que institui a Política Estadual para a População em 
Situação de Rua. Esse projeto busca criar mecanismos que obriguem o poder público a 
reconhecer os direitos e garantir a cidadania a esse segmento marginalizado da popula-
ção, de forma a garantir-lhe o acesso aos serviços e programas que integram as políticas 
públicas de saúde, educação, assistência social, moradia, segurança, lazer e cultura, tra-
balho e renda.

A violência contra as pessoas em situação de rua foi tema da Comissão de Direitos Hu-
manos, que discutiu, em audiência pública da Comissão, o crescente número de assassina-
tos de moradores de rua em Belo Horizonte. Atenta às demandas desse público, a Comissão 
do Trabalho, da Previdência e da Ação Social aprovou requerimento para que seja realizada 
audiência pública para apresentação do resultado do censo da população de rua realizado 
em Ipatinga. 

Apesar de as propostas apresentadas se encontrarem em consonância com a legislação 
vigente e com a atuação desta Casa, elas não propõem inovações legislativas que ensejem 
a elaboração de proposições ao processo legislativo. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• discussão dos valores de referência para o Piso Mineiro de Assistência Social 
quando da revisão dos instrumentos de planejamento e orçamento do Estado;

• continuidade da realização das audiências públicas com a finalidade de monito-
rar o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Adolescen-
tes do Estado de Minas Gerais; 

• discussão sobre investimentos destinados à ampliação e melhoria da infraestru-
tura dos equipamentos da política de assistência social (construção e reforma 
de Cras e Creas, aquisição de veículos e de material permanente) quando da 
revisão dos instrumentos de planejamento e orçamento do Estado;

• discussão sobre os recursos destinados à melhoria da infraestrutura dos conse-
lhos tutelares quando da revisão dos instrumentos de planejamento e orçamen-
to do Estado.

Estratégia Articulada de Enfrentamento à Pobreza

Outro ponto que surgiu no evento de prestação de contas desta Casa diz respeito aos 
programas de transferência de renda (Bolsa Família e Bolsa Reciclagem) como importantes 
estratégias para garantir a inclusão social das pessoas mais pobres. Na região da Mata (Juiz 
de Fora), esse ponto apareceu não como demanda, mas como reconhecimento da impor-
tância desses programas para a inclusão social. As regiões Jequitinhonha/Mucuri, Norte 
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de Minas e Centro-Oeste de Minas apresentaram demandas de ações de erradicação da 
pobreza, envolvendo a distribuição de renda. As propostas foram assim sintetizadas:

• implementação de programas de erradicação da pobreza;
• fortalecimento dos programas de transferência de renda. 

A erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 
regionais é um dos objetivos do Estado Brasileiro, conforme expresso no art. 3º, III da Cons-
tituição Federal de 1988. Também a Constituição Estadual de Minas Gerais incorporou, em 
seu art. 2º, que trata dos objetivos prioritários do Estado, o seguinte inciso XII – “erradicar 
a pobreza e reduzir as desigualdades sociais e regionais”.

A atuação da ALMG tem sido fundamental para a consolidação da agenda do enfren-
tamento da pobreza no Estado, seja promovendo o debate sobre temas essenciais para a 
área, como os eventos relativos à consolidação do Suas e aos processos participativos de 
revisão do PPAG, seja aprovando leis que tratam da matéria. 

No início desta legislatura, foi encaminhada ao presidente da Casa a instituição de fó-
rum técnico sobre a superação da pobreza em Minas, em consonância com a agenda na-
cional de instalação de um Fórum Permanente para a Erradicação da Pobreza Extrema no 
Brasil, com o envolvimento das três esferas de governo. Compreendendo a importância do 
tema, a ALMG incluiu em seu direcionamento estratégico a diretriz “ser a voz dos mineiros 
no enfrentamento das desigualdades e na promoção da cidadania”. Conferindo concretude 
a essa diretriz, a Casa realizou, em 2011, o ciclo de debates Estratégias para a Superação 
da Pobreza, que teve por objetivos discutir as diretrizes do Plano Nacional de Superação 
da Pobreza Extrema; as ações e os programas para a superação da pobreza no Estado; e as 
políticas públicas que visam mitigar as desigualdades regionais. Ainda em 2011, a ALMG 
realizou o seminário legislativo Políticas Públicas para a Erradicação da Pobreza e Redução 
das Desigualdades, com etapas regionais. A partir desses dois eventos, a Casa obteve ele-
mentos para rever o PMDI e o PPAG 2012-2015 no que diz respeito à superação da pobreza 
e das desigualdades sociais e regionais. 

Ainda em 2011, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei nº 19.990, que cria o Fundo 
de Erradicação da Miséria – FEM –, de função programática, com o objetivo de custear 
programas e ações sociais de erradicação da pobreza e da extrema pobreza, para atender 
prioritariamente as seguintes finalidades: enfrentar as situações de pobreza e de desi-
gualdade; promover a proteção social por meio dos serviços e benefícios socioassisten-
ciais no âmbito da política de assistência social; reforçar a renda das famílias; assegurar o 
direito à alimentação adequada; melhorar as condições de habitação, saneamento bási-
co, acesso à água e padrão de vida; gerar novas oportunidades de trabalho e emprego; e 
promover a formação profissional.

A Casa aprovou, ainda, a Lei nº 19.823, de 22/11/2011, que institui auxílio financeiro, 
sob a denominação de Bolsa Reciclagem, destinado às associações ou cooperativas de ca-
tadores de materiais recicláveis, para ser repassado, em última instância, aos seus coope-
rados, os catadores organizados. Estima-se que, em Minas Gerais, 40 mil famílias vivam da 
coleta de resíduos sólidos.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:
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• discussão dos investimentos destinados às regiões mais pobres do Estado, quan-
do da revisão dos instrumentos de planejamento e orçamento do Estado, a fim 
de concentrar esforços na redução da pobreza e das desigualdades regionais. 

Ainda como resultado dos eventos de prestação de contas, destaca-se a seguinte de-
manda:

• implementação de políticas públicas para a juventude no Estado. 

Política para Juventude

A temática “Juventude” está cada vez mais presente na agenda política dos governos, 
cujo interesse é respaldado pelo grande contingente da população jovem. 

A Casa aprovou, em 2009, a Lei nº 18.136, de 14/5/2009, que instituiu a Política Estadu-
al de Juventude, reconhecendo o jovem como portador de direitos e estabelecendo princí-
pios e diretrizes para a atuação do Estado no atendimento de suas demandas. A efetivação 
dessa política precisa ser monitorada pelo Legislativo mineiro, que deve também cuidar, no 
âmbito de suas competências, da elaboração do Plano Estadual de Juventude. 

Em 2011, na ocasião do Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais, 
foram incorporadas à agenda da ALMG uma série de demandas relacionadas à instituciona-
lização das políticas de juventude, tais como a interlocução com o Poder Executivo estadual, 
com vistas a avaliar a possibilidade de mudança da organização institucional da Secretaria 
de Estado de Esportes e da Juventude – SEEJ –, transferindo o vínculo da Subsecretaria de 
Juventude para a Secretaria de Governo; o acompanhamento dos debates regionalizados, 
realizados pela SEEJ, sob a criação dos conselhos municipais de juventude; a realização de 
audiência pública na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude sobre a criação e atuação dos 
conselhos de juventude. 

Destaca-se, ainda, que se encontra em tramitação na Casa o Projeto de Lei nº 4.061/2013, 
que institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos dos jovens, os princípios e as 
diretrizes das políticas públicas de juventude e o sistema estadual de juventude (Siejuve). 

Além disso, o atendimento das demandas da juventude está contemplado nos instru-
mentos de planejamento do Estado, podendo ser revistos no momento da tramitação das 
leis do ciclo orçamentário nesta Casa. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• discussão das ações destinadas à juventude quando da revisão dos instrumen-
tos de planejamento e orçamento do Estado.
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As seis propostas de Ciência, Tecnologia e Inovação centraram-se, como em outras con-
sultas à população, em demandas pontuais por serviços de comunicação. Em especial, fo-
ram apresentadas demandas referentes à oferta de serviços de telefonia celular, que é uma 
demanda presente em todas as regiões do estado. Uma demanda solicitou implantação de 
parque tecnológico no Alto Paranaíba. 

Tecnologia de Comunicação e Informação – TIC / Internet, Banda 

Larga e Telefonia

Das seis sugestões recebidas, uma se refere à qualidade da prestação de serviço de tele-
fonia celular em sede de município. Trata-se de temática frequentemente discutida na ALMG, 
em diversas comissões. Em especial, no que se refere à qualidade da telefonia celular, des-
taca-se a instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a prestação desse serviço. 

Cinco propostas referem-se a pedido de disponibilização de sinal de telefonia celular 
em distritos do Estado. Atualmente, tramita na ALMG o Projeto de Lei nº 1.565/2011 que 
trata do assunto. Esse tema também está contemplado no Programa Minas Comunica II, 
do Poder Executivo Estadual. Entretanto, o Minas Comunica II está com sua execução sus-
pensa em virtude do licenciamento da chamada banda 4G, pela Anatel, que pode torná-lo 
redundante. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realizar audiência pública para discutir o Programa Minas Comunica II e o crono-
grama e planejamento do licenciamento da banda 4G de telefonia celular, com 
participação do Poder Executivo Estadual e da Anatel. 

Inovação – Pesquisa e Desenvolvimento – Parque Tecnológico

Uma demanda solicitou implantação de parque tecnológico no Alto Paranaíba. Entre-
tanto, equipamento dessa natureza está sendo implantado no Município de Araxá, naquela 
região. Pedido de audiência pública com vistas a debater esse projeto, entre outros da Se-
cretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, já foi aprovado pela Comissão 
de Educação, Ciência e Tecnologia.
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Diante da proposta apresentada e dos comentários acima, sugere-se incluir na agenda 
da ALMG:

• marcar audiência pública para discutir as atividades da Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, incluindo parques tecnológicos. 
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As políticas públicas da área cultural foram objeto de 23 sugestões e demandas, que 
incidiram especialmente nos temas Direitos Culturais e Implantação do Sistema Nacional 
de Cultura, que apareceram em maior número nos eventos realizados nas regiões Central e 
Jequitinhonha/Mucuri. Tais demandas indicam a necessidade de disseminar ações culturais 
para o interior do Estado, valorizando a cultura local, e a de fortalecer a gestão do setor 
cultural nos Municípios.

Cultura

Do total das 23 propostas apresentadas para a área da Cultura, nove (cerca de 40%) 
foram formuladas de modo superficial e difuso, sem especificar demandas concretas. Entre 
essas, destaca-se a demanda pelo aporte de mais recursos para área: 

• aumento dos recursos destinados Cultura nos Municípios, por meio do incre-
mento dos recursos orçamentários e de maior democratização do acesso aos 
recursos da lei de Incentivo à Cultura.

No que toca a esse tema, a Comissão de Cultura da ALMG realizou, em março de 2013, 
audiência pública com o objetivo de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto 
de Lei nº 1.631/2011, que propunha alteração do incentivo à cultura por meio de renúncia 
fiscal. O mencionado projeto deu origem à Lei nº 20.694, 26/5/2013, que democratizou o 
acesso aos recursos ao especificar o seu repasse para mais setores da cultura, como pre-
servação do patrimônio material e imaterial, e diminuir a contrapartida de empresas para a 
patrocínio de projetos culturais, o que aumenta o rol de possíveis incentivadores. 

Como se observa, esta Casa está atenta às demandas relacionadas ao incentivo da políticas 
culturais no Estado. Contudo, diante das sugestões apresentadas, verifica-se a relevância de 
avançar no debate sobre o custeio de projetos culturais. Uma possibilidade de criar espaço para 
discussão do atual modelo baseado em projetos e apresentação de outras alternativas seria a 
realização de um ciclo de debates sobre as formas de financiamento à cultura.

Direitos Culturais

Dez propostas das 23 apresentadas (cerca de 50%) abordaram a temática dos direitos 
culturais. Elas foram aglutinadas nas seguintes demandas:

• interiorização das ações da política de cultura, de modo garantir o acesso e frui-
ção em todos os Municípios mineiros;
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• valorização da cultura local, demanda que surgiu com bastante força na região 
do Vale do Jequitinhonha;

• salvaguarda do patrimônio cultural por meio de inventário e outras formas de 
acautelamento e proteção.

As demandas apresentadas refletem a concentração territorial e setorial das ações cul-
turais, bem como a necessidade de ações de proteção e salvaguarda do patrimônio cultural. 

Nesse campo, destaca-se a atuação da Comissão de Cultura da ALMG, que realizou au-
diência pública, em novembro de 2011, com o objetivo de ouvir a sociedade na discussão 
sobre o Projeto de Lei nº 832/2011, cujo objetivo é reconhecer e valorizar, por meio do 
registro oficial, aqueles que detêm o conhecimento das expressões culturais responsáveis 
pelo pluralismo da cultura mineira. 

Quanto à salvaguarda do patrimônio cultural, destacam-se a tramitação do Projeto de Lei 
nº 93/2011, que dispõe sobre o inventário do patrimônio cultural do Estado, e de outros pro-
jetos que têm por objetivo declarar patrimônio cultural bens e localidades específicas. 

Verifica-se, portanto, que esta Casa tem sido caixa de ressonância dessas demandas, 
mas deve-se considerar que ainda são necessários o aprofundamento do debate para a 
efetivação da responsabilidade de proteger o patrimônio cultural. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

Realização de debate público sobre:
• mecanismos de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial no Estado;
• instrumentos de apoio às manifestações culturais populares de Minas Gerais;
• estratégias para maior intercâmbio entre projetos e artistas da interior e da ca-

pital, em especial na direção interior-capital;
• apresentação das experiências dos Pontos de Cultura existentes no Estado.

Implantação do Sistema Nacional de Cultura – SNC

Outras propostas trataram da implantação do Sistema Nacional de Cultura, demandan-
do, em resumo, a criação e fortalecimento dos órgãos institucionais para a pasta da Cultura 
nos Municípios, de modo a possibilitar sua integração ao Sistema. 

Importante observar que a Comissão de Cultura tem desenvolvido um bom trabalho a 
respeito desse tema, por meio da realização audiências públicas, em parceria com a repre-
sentação regional do Ministério da Cultura, para divulgação do sistema e sensibilização do 
Poder Executivo dos Municípios para as novas exigências. 

Em 2012, foram realizadas seis reuniões no interior do Estado: Uberlândia (27/3), Divi-
nópolis (24/4), Montes Claros (15/5), Poços de Caldas (29/5), Almenara (12/6) e Juiz de Fora 
(26/6). O trabalho deve continuar em 2013, com a realização de audiências em Caratinga e 
Januária no segundo semestre. 

Em que pese o esforço de adesão dos Municípios ao SNC, não se percebe o mesmo empe-
nho por parte da Secretaria de Estado de Cultura. Diante desse quadro, constata-se a necessida-
de de que o Poder Legislativo crie condições para que o Estado também se integre ao Sistema. 
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Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• sensibilização do Poder Executivo para que encaminhe projeto de lei de criação 
do Sistema Estadual de Cultura; realização de evento estadual, com etapas lo-
cais e regionais, para elaboração do Plano Estadual de Cultura a ser submetido a 
esta Casa para discussão e aprovação;

• realização de audiência pública para discutir a formação de gestores culturais 
para que sua prática efetive o SNC.
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A política púbica de Defesa do Consumidor foi objeto de uma proposta, originada na 
região Noroeste de Minas, mas que se mostra pertinente para todas as regiões do Estado.

A proposta abordou a politica de Defesa do Consumidor e Responsabilização:
•  implantar Delegacia de Defesa do Consumidor em Unaí.

As Delegacias Especializadas de Defesa do Consumidor, chamadas de Decons, são res-
ponsáveis pelas investigações de crimes contra as relações de consumo. Tendo em vista a 
importância da atuação das Decons, em conjunto com os Procons, na defesa do consumi-
dor, é desejável a sua presença em todas as regiões do Estado. No entanto, a fim de discutir 
a viabilidade da proposta, sugere-se a realização de audiência pública. 

Diante da proposta apresentada e dos comentários acima, sugere-se incluir na agenda 
da ALMG:

• realização de audiência pública da Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte da ALMG, para discutir a implantação de Delegacias de Defesa do 
Consumidor nas regiões do Estado.
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As políticas públicas de Direitos Humanos foram objeto de 40 sugestões e demandas. 
Elas versaram, em sua grande maioria, sobre o tema “Restauração dos Direitos Humanos”, 
com predomínio daquelas relacionadas à “Proteção a Pessoas Ameaçadas”, especifica-
mente no tocante ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes e 
à proteção ao segmento LGBT, a vítimas do racismo, ao idoso, a pessoa com deficiência e a 
mulheres vítimas de violência de gênero. Destas propostas, nota-se uma pequena preva-
lência de origem nas regiões Centro-Oeste, Central e Rio Doce do Estado (cerca de metade 
distribuída entre essas três regiões).  

Ainda no âmbito da “Restauração dos Direitos Humanos”, também surgiram sugestões e 
demandas relacionadas aos seguintes assuntos: “Povos e Comunidades Tradicionais”; “Abu-
so de Poder (Violação de Direitos por Agentes do Estado)”; “Tráfico de Seres Humanos”; 
“Conflitos Fundiários Rurais e Direito à Terra”; e “Denúncias sobre a Violação de Direitos 
Humanos”. Quanto aos demais temas contemplados, tem-se o “Acesso à Justiça”, de modo 
geral e no que toca a “Assistência Judiciária Gratuita” e à “Prestação Jurisdicional”. Nesse 
grupo de sugestões e demandas, nota-se uma distribuição relativamente igual quanto à ori-
gem entre as regiões de Minas Gerais, à exceção do Município de Uberlândia, onde foram 
colhidas 17 propostas das 40 anteriormente mencionadas; porém, como 13 delas versavam 
sobre o mesmo tema (“Conflitos Fundiários Rurais e Direito à Terra”) e tinham, inclusive, a 
mesma redação, elas foram aqui analisadas como sendo uma única demanda.

Direitos Humanos

Em uma análise global das sugestões e demandas colhidas nas diferentes regiões do 
Estado ao longo do evento “Prestação de Contas 2012” da ALMG relativas aos Direitos Hu-
manos, é nítida a prevalência de demandas relacionadas a segmentos historicamente vul-
nerabilizados, marginalizados e  discriminados. 

Nesse sentido, deve-se destacar a atuação da Comissão Permanente de Direitos Hu-
manos da Casa, a qual, desde o seu surgimento e particularmente nos anos mais recentes, 
tem sido palco aberto e constante para a escuta e o debate das questões que afligem esses 
públicos. Além disso, a ALMG tem sido canal fundamental para o encaminhamento e a via-
bilização de diversas das demandas manifestadas pelos segmentos em questão, por meio 
de suas atividades precípuas: legisladora e fiscalizadora. 

Ainda nessa mesma linha, devem ser também lembradas outras atividades de relevân-
cia da Casa: a criação de comissões temporárias, a exemplo da Comissão Especial de Violên-
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cia contra a Mulher, em 2012; e os eventos institucionais específicos que a ALMG promove 
(a exemplo dos Debates Públicos “Povos Indígenas de Minas na Luta por Terra, Educação, 
Saúde e pelo Fortalecimento das Manifestações Culturais” e “Terceirização sem Limite do 
Projeto de Lei Federal nº 4330/2004 e a Violação de Direitos Humanos”, ambos também de 
2012) ou dos quais participa como parceira (a exemplo de diversas conferências estaduais 
de políticas públicas para segmentos específicos). 

A seguir, uma análise das sugestões e demandas da “Prestação de Contas 2012”, relati-
vas aos Direitos Humanos, conforme sua afinidade temática. 

Restauração dos Direitos Humanos / Proteção a Pessoas Ameaçadas 

As propostas relacionadas ao tema “Restauração dos Direitos Humanos / Proteção a 
Pessoas Ameaçadas” totalizaram cerca de metade de todas aquelas relativas aos Direitos 
Humanos,  distribuindo-se entre os assuntos enfrentamento da violência sexual contra 
crianças e adolescentes e proteção ao segmento LGBT, a vítimas do racismo, ao idoso, a 
pessoa com deficiência e a mulheres vítimas de violência de gênero. Como já dito, nota-se 
uma pequena prevalência de origem dessas propostas nas regiões Centro-Oeste, Central e 
Rio Doce do Estado (cerca de metade distribuída entre essas três regiões), e elas podem ser 
resumidas e aglutinadas nas seguintes demandas:

• combate à violência de gênero contra a mulher, com ênfase na estruturação da 
rede de atendimento às mulheres vítimas desse tipo de violência;

• estruturação e manutenção dos conselhos municipais da mulher;
• criação de políticas de acessibilidade a ações afirmativas voltadas para pessoas 

com deficiência;
• combate à prática do racismo, com ênfase em políticas de igualdade racial;
• combate à exploração sexual de crianças e adolescentes;
• combate ao tráfico de pessoas, em particular do segmento LGBT, para fins de 

exploração sexual;
• combate à discriminação e à violência contra a pessoa idosa, com ênfase em 

políticas de inclusão e de assistência social. 
A noção de pessoas ameaçadas engloba um grupo bastante amplo e heterogêneo 

à luz da vulnerabilidade, conceito este que a permeia a partir da perspectiva da neces-
sidade de proteção motivada pela hipossuficiência e pela incapacidade, absoluta ou 
relativa, de defesa e/ou de fruição de interesses e direitos. Os segmentos anteriormen-
te mencionados, a partir das aglutinação das sugestões e demandas da “Prestação de 
Contas 2012” da ALMG, integram esse rol, ao lado de outros, tais como: defensores de 
direitos humanos, vítimas de crimes violentos e testemunhas, pessoas com transtorno 
mental, pessoa em situação de rua, imigrantes e refugiados. A principal característica 
político-jurídica da vulnerabilidade é a presença de liberdade limitada ou meramente 
formal, que não pode realizar-se espontaneamente. Essa ideia hoje perpassa o orde-
namento jurídico, como exemplificam os movimentos pela garantia dos direitos funda-
mentais. Sendo assim,  as políticas públicas devotadas a essas pessoas deverão sempre 
ter isso como norte.  
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Diversas iniciativas da ALMG podem ser mencionadas a partir dessa concepção, relacio-
nadas às propostas citadas. A título de exemplificação, tem-se: 

• a realização, durante a sessão legislativa de 2012, da Comissão Especial de Vio-
lência contra a Mulher, a qual foi motivada pela necessidade de se promoverem 
ações aptas a compreender, prevenir e coibir esse tipo de prática e propiciou o 
debate sobre o trabalho dos órgãos responsáveis, a integração setorial, a legis-
lação aplicável, os acordos e instrumentos de proteção, o acesso à Justiça e à 
rede de prevenção e acompanhamento sociofamiliar à mulher em situação de 
violência, com o objetivo de “discutir o crescente aumento da violência domés-
tica e familiar contra a mulher”;

• os eventos fórum técnico “Políticas públicas para as mulheres”, em 2006, ciclo 
de debates “A participação da mulher nos espaços de poder”, em 2007, e a tele-
conferência “A Lei Maria da Penha e sua implementação”, em 2008;

• a criação da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Defici-
ência em  março de 2011, cuja competência engloba matérias relacionadas a esse 
tema, incluindo as políticas de integração social desse segmento, em especial as 
de acessibilidade, bem como a fiscalização e o acompanhamento dos programas 
governamentais relativos a tais direitos e a promoção e a divulgação deles; 

• lançamento do Fórum Metropolitano de Acessibilidade, em audiência pública 
da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência em 15/2/2012;

• a mobilização pela criação de uma Delegacia Especializada em Crimes Raciais e 
Delitos de Intolerância, reforçada por audiência pública conjunta das Comissões 
de Direitos Humanos e de Segurança Pública em 5/6/2013;  

• a tramitação, atualmente em curso na ALMG, do Projeto de Lei nº 1.346, de 
2011, o qual estabelece diretrizes para as políticas públicas estaduais de comba-
te à discriminação racial;

• as audiências públicas anuais, no âmbito da Comissão de Participação Popular, 
e, mais recentemente, no da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação 
Social, com a finalidade de monitorar o Plano Estadual de Enfrentamento à Vio-
lência contra Crianças e Adolescentes, bem como discutir o tema;

• a homenagem aos 10 anos do Fórum Interinstitucional de Enfrentamento à Vio-
lência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Estado (FevCamg) em audiência 
pública da Comissão de Participação Popular, realizada em 16/5/2013, evento 
que reuniu representantes de diversas entidades (tais como a Sedese, a Secre-
taria de Estado de Turismo, a Secretaria de Estado de Defesa Social, a Superin-
tendência da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do 
Estado de Minas Gerais, a Coordenadoria do Centro de Apoio Operacional de 
Apoio às Promotorias de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Públi-
co de Minas Gerais, a Secretaria Executiva da Frente de Defesa dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Minas Gerais) e no qual foi anunciada a instituição 
de um comitê estadual para o enfrentamento à violência sexual contra crianças 
e adolescentes naquela data, por meio de decreto do Executivo; 

• a realização, em 2012, do debate público “Conselho Tutelar e Sipia Web: um 
desafio a ser enfrentado por uma infância e uma juventude protegidas”, promo-
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vido pelas Comissões de Participação Popular e do Trabalho, da Previdência e da 
Ação Social, o qual explicitou a falta de estrutura dos conselhos nos municípios e 
a falta de treinamento dos conselheiros para utilizar uma importante ferramen-
ta de informação, bem como questões relativas à precária condição de trabalho 
dos conselheiros;

• os debates promovidos pela Casa, reunindo diversos setores e interessados, 
acerca do Projeto de Lei nº 3.769, de 2013, que cria o Conselho Estadual de 
Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais no âmbito da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese;

• a discussão, em audiência pública da Comissão de Direitos Humanos em 
16/7/2012, sobre o anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual, elaborado 
pela Ordem dos Advogados do Brasil, constituindo um projeto de lei de iniciativa 
popular; 

• a apresentação e análise dos resultados do II Fórum Mineiro sobre os Direitos do 
Idoso, realizado pela PUC Minas, em audiência pública da Comissão de Direitos 
Humanos em 29/5/13; 

• a inclusão, em 2008, por meio de emendas ao planejamento e orçamento do Es-
tado resultantes das audiências públicas de revisão do Plano Plurianual de Ação 
Governamental – PPAG –, do projeto estruturador “Implantação do Suas”, cujo 
objetivo é garantir mecanismos para que o Estado e os municípios promovam o 
acesso da população vulnerável ao sistema de proteção social e, na elaboração 
do PPAG 2012-2015, também por meio de emenda desta Casa, o estabelecimen-
to de que  todos os municípios do Estado passariam a receber o Piso Mineiro de 
Assistência Social a partir de 2013. 

 
No que toca à edição de normas pela ALMG, pode-se citar, entre outras: 

• em relação ao combate à violência de gênero contra a mulher, a Lei nº 13.432, 
de 28/12/1999, que cria o Programa Estadual de Albergues para a Mulher Víti-
ma de Violência; a  Lei nº 15.218, de 7/7/2004, que cria a Notificação Compul-
sória de Violência contra a Mulher; a Lei nº 19.440, de 11/1/2011, que institui 
o Dia Estadual de Combate à Violência contra a Mulher, e a Lei nº 20.016, de 
5/1/2012, que dispõe sobre o registro e a divulgação de dados sobre violência 
contra a mulher no Estado; 

• em relação à proteção à pessoa com deficiência, a Lei nº 10.837, de 27/7/1992, 
que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona nas 
agências e nos postos bancários estabelecidos no Estado; a Lei nº 11.666, de 
9/12/1994, que estabelece normas para facilitar o acesso dos portadores de 
deficiência física aos edifícios de uso público; a Lei nº 13.738, de 20/11/2000, 
que dispõe sobre a adequação das agências bancárias para o atendimento a 
deficientes visuais; a Lei nº  15.083, de 27/04/2004, que dispõe sobre assen-
tos preferenciais para pessoas com dificuldade de locomoção nos veículos de 
transporte coletivo intermunicipal; a Lei nº 14.367, de 19/7/2002, que dispõe 
sobre o atendimento a pessoa portadora de necessidades especiais em proces-
so seletivo para ingresso em instituições de ensino superior; a Lei nº 15.380, 
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de 29/09/2004, que assegura ao portador de deficiência visual guiado por cão 
adestrado o direito de livre acesso, com o animal, a logradouros e edifícios de 
uso público, e a Lei nº 17.785, de 23/9/2008, que estabelece diretrizes para 
facilitar o acesso da pessoa portadora de deficiência ou com dificuldade de lo-
comoção aos espaços de uso público no Estado; 

• em relação à proteção às vítimas do racismo, a Lei nº 11.990, de 28/11/1995, 
que institui o Dia Estadual da Consciência Negra; a Lei nº 12.419, de 26/12/1996, 
que veda a restrição do acesso de pessoas a edifícios em virtude de raça, cor, 
sexo ou condição social; a Lei nº 13.088, de 11/1/1999, que proíbe a exigência 
e a divulgação de requisitos discriminatórios (inclusive boa aparência) para par-
ticipação em concurso ou processo de seleção de pessoal, e a Lei nº 18.251, de 
7/7/2009, que cria o Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial; 

• em relação à proteção de crianças e adolescentes, a Lei nº 10.501, de 17/10/1991, 
que dispõe sobre a política estadual dos direitos da criança e do adolescente e 
cria o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Lei nº 
15.473, de 28/1/2005, que autoriza a criação do Programa de Proteção a Crian-
ças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado e dá outras providências 
– PPCAM;

• em relação à proteção ao segmento LGBT, a Lei nº 12.419, de 26/12/1996, que 
veda a restrição do acesso de pessoas a edifícios em virtude de raça, cor, sexo 
ou condição social;

• a Lei nº 13.088, de 11/1/1999, que proíbe a exigência e a divulgação de requi-
sitos discriminatórios (inclusive por orientação sexual e aparência) para parti-
cipação em concurso ou processo de seleção de pessoal; a Lei nº 14.170, de 
15/1/2002, que determina a imposição de sanções a pessoa jurídica por ato 
discriminatório praticado contra pessoa em virtude de sua orientação sexual, 
e a Lei nº 16.636, de 3/1/2007, que institui o Dia Estadual contra a Homofobia; 

• em relação à proteção à pessoa idosa, a Lei nº 12.666, de 4/11/1997, que dispõe 
sobre a política estadual de amparo ao idoso; a Lei nº 13.763, de 30/11/2000, 
que institui o Programa de Atendimento Domiciliar ao Idoso, e a Lei nº 17.249, 
de 27/12/2007, que cria a Notificação Compulsória da Violência contra o Idoso. 

Os exemplos citados ilustram a maneira como a atuação da ALMG tem sido pautada, 
ao longo dos últimos anos, por iniciativas que vêm ao encontro das sugestões colhidas no 
evento “Prestação de Contas 2012”. A agenda futura da Casa, no que toca a essas deman-
das e em face dos resultados positivos que vêm sendo alcançados, deverá reforçar e incre-
mentar essa postura.  

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• continuidade da atuação da Casa por meio de suas comissões permanentes – em 
particular, das Comissões de Direitos Humanos, de Defesa dos Direitos da Pes-
soa com Deficiência, de Participação Popular, do Trabalho, Previdência e Ação 
Social e de Segurança Pública -, promovendo audiência públicas com o intuito 
de ouvir as demandas dos públicos em questão e, sendo cabível, procedendo 
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aos encaminhamentos adequados, especialmente dos pedidos de providência e 
de informação, consolidando-se, assim, cada vez mais como espaço de atuação 
fiscalizadora; 

• continuidade da realização anual das audiências públicas com a finalidade de 
monitorar o Plano Estadual de Enfrentamento à Violência contra Crianças e Ado-
lescentes;

• acompanhamento da constituição do Comitê Estadual para o Enfrentamento à 
Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, cuja criação foi feita por De-
creto e anunciada em 16/5/2013 em audiência pública da Comissão de Partici-
pação Popular; 

• intensificação das atividades do Fórum Metropolitano de Acessibilidade, lança-
do em 15/2/2012 em audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência com o objetivo de chamar a atenção do poder público 
para a falta de acessibilidade e de cumprimento dos direitos da pessoas com 
deficiência; 

• que seja dada sequência às recomendações do relatório final da Comissão Espe-
cial de Violência contra a Mulher, de 2012, em particular:

•  ao apoio às atividades do Comitê Interinstitucional de Enfrentamento à Vio-
lência contra a Mulher, e inclusão, entre seus membros, de representação da 
Assembleia Legislativa;

•  ao acompanhamento das ações e programas governamentais que possuem in-
terface com a questão da violência contra a mulher, com consequente interven-
ção no processo de planejamento e orçamento, e posterior formulação de uma 
política pública específica;

•  à fiscalização, pela ALMG, da execução da Lei nº 20.016, de 2012, que dispõe 
sobre o registro e a divulgação dos dados sobre violência contra a mulher no 
Estado;

•  à aprovação do Projeto de Lei nº 1.570/2011, que institui o Fundo Estadual dos 
Direitos da Mulher e dá outras providências;

•  ao estímulo à criação, no âmbito das administrações públicas municipais, de ór-
gãos destinados à gestão de políticas públicas para as mulheres, mediante apoio 
técnico e priorização, no aporte de recursos público estaduais, dos municípios 
que possuam tais órgãos e tenham aderido ao Pacto Nacional pelo Enfrenta-
mento à Violência contra a Mulher;

• nas atividades de monitoramento do PPAG 2012-2015, exercício 2013, verificar,  
detalhadamente, a execução:

•  do Programa 011 (Assistência Social e Direitos Humanos) – em particular de 
suas Ações 4234 (Cofinanciamento de serviços e benefícios para Municípios na 
execução de proteção básica), 4236 (Cofinanciamento de serviços para Muni-
cípios na execução de proteção especial), 4640 (Consolidação e aprimoramen-
to do sistema estadual de direitos humanos – abrigo/acolhimento provisório), 
4644 (Consolidação e aprimoramento do sistema estadual de direitos humanos 
– NAVCV –), por meio das quais se executam ações de prevenção à violação dos 
direitos de públicos vulnerabilizados;
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•  da Ação 1296 (Com licença, vou à luta) do Programa 003 (Melhor Emprego), 
cuja finalidade, em última instância, é assegurar o “empoderamento” e autono-
mia financeira da mulheres; 

•  no Programa Associado 162 (Desenvolvimento das Políticas de Direitos Hu-
manos), das Ações 4475 (Operacionalização dos conselhos vinculados à Subse-
cretaria de Direitos Humanos – incluindo o Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos 
– Conedh –, o Conselho da Igualdade Racial e o Conselho da Mulher) e 4414 ( 
Articulação de políticas de direitos humanos);

• no processo de revisão do PPAG 2012-2015 para exercício 2014, ajustar as ações 
e programas anteriormente mencionados conforme o que for verificado e con-
siderado necessário quando de seu monitoramento;

• inclusão, também no processo de revisão do PPAG 2012-2015 para exercício 
2014, da estruturação física para a Delegacia Especializada em Crimes Raciais e 
Delitos de Intolerância; 

• ainda nas atividades de revisão dos instrumentos de planejamento e orça-
mento do Estado, incluir a discussão e o ajuste dos valores de referência para 
o Piso Mineiro de Assistência Social, bem como dos investimentos a serem 
destinados à ampliação e melhoria da infraestrutura dos equipamentos da po-
lítica de assistência social (construção e reforma de Cras e Creas, aquisição de 
veículos e de material permanente) e à melhoria da infraestrutura dos conse-
lhos tutelares;

• continuidade na tramitação do Projeto de Lei nº 1.346, de 2011, o qual es-
tabelece diretrizes para as políticas públicas estaduais de combate à dis-
criminação racial, incluindo os debates e aperfeiçoamento que se fizerem 
necessários; 

• continuidade também na tramitação do Projeto de Lei nº 3.769, de 2013, que cria o 
Conselho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais – CEC LGBT – no âmbito da Sedese, incluindo os debates e aperfeiçoamento que 
se fizerem necessários, bem como a promoção de mais discussões acerca do ante-
projeto do Estatuto da Diversidade Sexual, elaborado pela Ordem dos Advogados do 
Brasil, constituindo um projeto de lei de iniciativa popular;

• avaliação da viabilidade da elaboração de projeto de lei que vise a favorecer a 
parceria entre as instituições de longa permanência para idosos (ILPIs) e o setor 
privado, a fim de promover a inclusão da pessoa idosa e a oferta de espaços 
voltados para atividades culturais, recreativas e de valorização da saúde para 
essa segmento;

• apoio à aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 284, de 2011, que dispõe 
sobre o exercício da profissão de cuidador de idoso (projeto remetido à Câmara 
dos Deputados em 9/11/2012), bem como a iniciativas voltadas para a formação 
desses profissionais. 
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Restauração dos Direitos Humanos / Povos e Comunidades 

Tradicionais

Duas demandas relacionadas a esse assunto surgiram no evento “Prestação de Contas 
2012”, uma na Região do Triângulo e, outra, na do Jequitinhonha-Mucuri. Elas podem ser 
resumidas e aglutinadas da seguinte forma:

• restauração e manutenção de todas as condições necessárias para a sobrevivên-
cia e preservação dos costumes dos povos indígenas do Triângulo Mineiro e das 
comunidades quilombolas de Ouro Verde de Minas.

As políticas públicas devotadas aos povos e comunidades tradicionais são essencial-
mente baseadas em um corpo legal de base nacional e internacional. Em seu escopo de 
atuação, a ALMG tem se demonstrado atenta às demandas dos povos e comunidades tradi-
cionais do Estado, na medida em que tem sido espaço permanente para a manifestação de 
suas necessidades, carências e denúncias, em particular, daquelas relativas às comunidades 
quilombolas e povos indígenas. A título de ilustração, nesse sentido, pode-se citar: 

• as cinco edições do evento denominado “Abril Indígena”, audiências públicas 
anuais da Comissão de Participação Popular contando com a participação de 
representantes de diversas etnias dos povos indígenas do Estado, tendo a última 
sido realizada em 18/4/2013;

• a audiência pública da Comissão de Direitos Humanos da Casa em 17/12/2012, 
realizada em São João da Ponte, para debater o acirramento de conflitos agrá-
rios na área do Quilombo Brejo dos Crioulos, ocasião em que o cacique dos 
Xacriabá, da região, declarou que esse povo  indígena deseja unir forças com os 
quilombolas com o objetivo de defenderem juntos as terras. 

 
Diante da proposta apresentada e dos comentários feitos anteriormente, sugere-se 

como agenda da ALMG: 
• continuidade dos trabalhos das Comissões Permanentes de Participação Popular 

e de Direitos Humanos da Casa, promovendo eventos institucionais, audiência 
públicas e visitas com o intuito de acompanhar as condições dos povos tradicio-
nais do Estado, em particular os quilombolas e indígenas, e encaminhamento, 
sempre que se considerar cabível, de pedidos de informação e providência para 
as autoridades competentes, de modo a assegurar, em Minas Gerais, a obser-
vância aos preceitos da Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais – PNPCT;

• no processo de monitoramento do PPAG 2012-2015, exercício 2013, verifi-
car, detalhadamente, a execução da Ação 4085 (Apoio à Regularização Fun-
diária de Áreas Ocupadas por Comunidades Quilombolas e Indígenas e Tradi-
cionais) do Programa 144 (Promoção e Defesa da Cidadania) e da Ação 4468 
(Atenção à Saúde das Comunidades Indígenas) do Programa 237 (Atenção à 
Saúde); 

• no processo de revisão do PPAG 2012-2015 para exercício 2014, ajustar as ações 
e programas anteriormente citados conforme o que for verificado e considerado 
necessário quando de seu monitoramento, enfatizando, particularmente, o es-
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tabelecimento de metas físicas e financeiras para povos indígenas do Triângulo 
Mineiro e das comunidades quilombolas de Ouro Verde de Minas;

• também no processo de revisão do PPAG 2012-2015 para exercício 2014, pro-
por a inclusão de novas ações que se considerar necessárias a fim de que sejam 
asseguradas todas as condições necessárias para a sobrevivência e preservação 
dos costumes dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais, especial-
mente quilombolas e indígenas. 

Restauração dos Direitos Humanos / Abuso de Poder – Violação de 

Direitos por Agentes do Estado

Uma única demanda relacionada a esse assunto surgiu no evento “Prestação de Contas 
2012”, na Zona da Mata, relativa  ao abuso de poder dentro do sistema prisional e podendo 
ser reelaborada da seguinte forma:

• respeito aos direitos fundamentais das pessoas em cumprimento de pena priva-
tiva de liberdade, bem como àqueles previstos pela Lei de Execução Penal.  

A pena de privação de liberdade é estipulada em lei como punição de determinada con-
duta ilícita e, uma vez decretada, cumpre ao Estado executar as medidas administrativas 
necessárias para o seu cumprimento. Sob a ótica da política pública, a privação de liberdade 
e o cumprimento de penas devem se organizar a partir de determinados princípios, dire-
trizes e regras, emanados de fontes diversas, sobretudo da Constituição da República, de 
tratados internacionais e das leis de execuções penais. A Constituição da República, no seu 
art. 5º, elenca direitos e garantias individuais e define as condições de execução da pena 
privativa de liberdade. 

O sistema de execução penal organiza-se segundo a Lei Federal nº 7.210, de 1984 (Lei 
de Execução Penal – LEP – federal) e a Lei nº 11.404, de 1994 (LEP estadual). Os regimes 
penitenciários são, ainda, tratados na Lei Federal nº 6.416, de 1977. Em Minas Gerais, 
há, também, a Lei nº 12.936, de 1998, que estabelece diretrizes para o sistema peniten-
ciário estadual. O art. 1º da LEP federal estabelece que o sistema de execução penal tem 
como objetivo “efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar 
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”, e seu art. 
4º determina que o Estado recorra à cooperação da comunidade nas atividades de exe-
cução da pena e da medida de segurança. Em harmonia com essas disposições, os arts. 
8º e 9º da LEP estadual estipulam que o Estado adote um conjunto de medidas médico-
-psicológicas e sociais com vistas à reeducação do sentenciado e à sua reintegração na 
sociedade, de forma individualizada e condizente com a personalidade de cada um. Além 
disso, na execução da pena deverão ser garantidos os direitos civis, políticos e sociais do 
sentenciado1.  

A ALMG instalou, nos anos passados, duas comissões temporárias relacionadas a esse 
tema:

1  Disponível em: <http://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/privacao_liberdade_cumprimento_penas/entenda/
informacoes_gerais.html?tagNivel1=302&tagAtual=110>. Acesso em 2/8/2013.
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• a Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – do Sistema Prisional, em 2001-
2002;

• a Comissão Especial da Execução das Penas, em 2009. 
As Comissões Permanentes de Segurança Pública e de Direitos Humanos também têm 

exercido seu poder fiscalizador de forma constante em relação a essa matéria. Diversas têm 
sido as audiências públicas e as visitas realizadas por essas Comissões, seja separadamente 
ou em conjunto, a fim de ouvir denúncias, debater o tema ou constatar irregularidades. 
Apenas como exemplos mais recentes, pode-se citar:

• a visita da Comissão de Segurança Pública à unidade prisional de Itaúna em 
5/7/2013;

• as visitas da Comissão de Direitos Humanos à  Associação de Proteção e Assis-
tência aos Condenados –  APAC – e ao presídio de Manhuaçu, em 9/7/2013, 
seguidas de audiência pública para debater as condições de execução penal nes-
ses estabelecimentos. 

O que costuma resultar dessa linha de atuação são o diálogo com o Poder Executivo e 
pedidos de informação e de providência ao Governo do Estado,  e resultados concretos têm 
sido verificados como desdobramentos, como bem ilustra o anúncio da transferência de 
presos  do presídio de Itaúna diante da visita citada.  

Diante da proposta apresentada e dos comentários feitos anteriormente, sugere-se 
como agenda da ALMG: 

• continuidade dos trabalhos das Comissões Permanentes de Direitos Humanos e 
de Segurança Pública, promovendo audiência públicas e visitas com o intuito de 
acompanhar as condições de execução penal no Estado, consolidando-se, assim, 
cada vez mais como espaço de atuação fiscalizadora;

• atuação, nessas atividades, em parceria com o Ministério Público de Minas, a 
Defensoria Pública de Minas Gerais, a Ouvidoria-Geral do Estado, a Ouvidoria 
do Sistema Penitenciário, a Ouvidoria de Polícia e o Conselho Estadual de Defe-
sa dos Direitos Humanos – Conedh –, que tem, entre suas atribuições, apurar 
e dar encaminhamentos às agressões praticadas por agentes do poder público, 
preservar a integridade física, moral e psicológica de quem está sob a custódia 
ou tutela do Estado, bem como combater discriminações por questão de raça, 
sexo, religião ou condição socioeconômica;

• no processo de monitoramento do PPAG 2012-2015, exercício 2013, verificar, 
detalhadamente, a execução do Programa 20 (Infraestrutura de Defesa Social), 
em suas Ações 1197, 1291, 4214, 4379, da Ação 1027 do Programa 139 (Progra-
ma de Apoio à Ampliação e à Melhoria dos Sistemas Prisional e Socioeducativo), 
da Ação 4546 do Programa 219 (Recolhimento e Guarda de Detentos do Esta-
do), da Ação 4213 do Programa 237 (Atenção à Saúde) e da Ação 2143 do Pro-
grama 297 (Ensino e Treinamento dos Servidores do Sistema de Defesa Social);

• no processo de revisão do PPAG 2012-2015 para exercício 2014, ajustar as ações 
e programas acima mencionados conforme o que for verificado e considerado 
necessário quando de seu monitoramento, bem como propor a inclusão de novas 
ações que se considerar necessárias a fim de que, na execução da pena, sejam 
garantidos os direitos fundamentais, civis, políticos e sociais do sentenciado. 
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Restauração dos Direitos Humanos / Tráfico de Seres Humanos

Uma única demanda relacionada a esse assunto surgiu no evento “Prestação de Contas 
2012”, na região Central, podendo ser reelaborada da seguinte forma:

• combate ao tráfico de pessoas, em particular do segmento LGBT e em âmbito 
nacional, para fins de exploração sexual.

Em que pese à especificidade da demanda anotada, trata-se de assunto de grande 
relevância, uma vez que o tráfico de pessoas é atividade existente desde a antigui-
dade, mas que, nas décadas mais recentes, vem refinando suas estratégias com base 
em sofisticadas redes nacionais e transnacionais as quais exploram o que é apontado 
como uma das atividades ilícitas mais lucrativas do mundo. Dados atuais do Escritório 
Regional das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes – UNODC Brasil e Cone Sul – indi-
cam grande frequência do tráfico de pessoas para a exploração sexual – 79% –, seguida 
do trabalho forçado – 18%, e que  essa atividade ilícita atinge principalmente crianças, 
adolescentes e mulheres. No tocante aos direitos humanos, evidencia-se uma série 
de violações, em um espectro que engloba desde a liberdade até as condições de vida 
digna resultantes do desenvolvimento socioeconômico, passando por violência física, 
retirada de órgãos e abuso sexual2. 

O desenho da política pública que visa combater o tráfico de seres humanos, tanto em 
território nacional quanto em seus fluxos para fora e para dentro do País, denota, para 
além da cooperação internacional (diplomática, judicial e policial), a necessidade do en-
volvimento de diversas instâncias governamentais no âmbito federal. A estrutura prevista 
pela política nacional reflete essa complexidade ao constituir o que é denominado de Rede 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, de natureza intersetorial, articulada e descentra-
lizada. A partir da coordenação do Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas pela 
Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça, essa Rede conta, em sua execução, 
com todos os Poderes e com os entes federativos, além da participação da sociedade civil 
organizada, de organismos internacionais e de instituições especializadas. A Rede é imple-
mentada, em particular, por meio dos Núcleos de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
e dos Postos Avançados de Atendimento Humanizado ao Migrante, presentes em alguns 
Estados. Entre os 15 Núcleos estruturados em âmbito nacional, um encontra-se em Minas 
Gerais, sob responsabilidade da Secretaria de Defesa Social – Seds3.

Em dezembro de 2012, foi anunciada a instalação de um segundo núcleo no Esta-
do, em evento que lançou o Programa de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Mi-
nas Gerais, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça com 
contrapartida financeira do governo estadual. No entanto, não há Postos Avançados no 
Estado. A estruturação do Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em 
Minas Gerais estava prevista para o fim de 2012, e a elaboração de um Plano Estadual, 
para 2013, ações hoje sob a responsabilidade da Coordenadoria Especial de Prevenção 
à Criminalidade – CEPC –, da Seds, e desencadeadas a partir do convênio firmado com o 

2   Disponível em: <http://politicaspublicas.almg.gov.br/temas/trafico_seres_humanos/entenda/informacoes_gerais.html?tag
Nivel1=236&tagAtual=10316>. Acesso em 2/8/2013.

3  Idem, ibidem.
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Ministério da Justiça para a instalação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas 
no Estado.4 

 Diante da proposta apresentada e dos comentários feitos anteriormente, sugere-se 
como agenda da ALMG: 

• continuidade dos trabalhos das Comissões Permanentes de Direitos Humanos e 
de Segurança Pública, promovendo audiência públicas com o intuito de acom-
panhar a situação do tráfico de pessoas em Minas Gerais;

• acompanhamento da atuação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pes-
soas  estruturado no Estado, da implementação do Programa de Enfrentamen-
to ao Tráfico de Pessoas em Minas Gerais, da estruturação do Comitê Estadual 
de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas em Minas Gerais (prevista para o fim 
de 2012) e da elaboração de um Plano Estadual (prevista para 2013), em par-
ticular junto à Coordenadoria Especial de Prevenção à Criminalidade – CEPC 
–, da Secretaria de Estado de Defesa social – Seds –  reforçando sua atuação 
fiscalizadora;

• continuidade na tramitação do Projeto de Lei nº 3.769, de 2013, que cria o Con-
selho Estadual de Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexu-
ais – CEC LGBT – no âmbito da Sedese, incluindo os debates e aperfeiçoamento 
que se fizerem necessários, bem como a promoção de discussões acerca do an-
teprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual, elaborado pela Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, constituindo um projeto de lei de iniciativa popular. 

Restauração dos Direitos Humanos / Conflitos Fundiários Rurais e 

Direito à Terra

Treze anotações relacionadas a esse assunto surgiram no evento “Prestação de Contas 
2012”, no Triângulo, mas, como já dito anteriormente, todas tinham a mesma redação e, 
portanto, foram aqui analisadas como sendo uma única demanda, resumida e aglutinada 
da seguinte forma:

• pedido de informação sobre como proceder em face da reintegração de posse 
da Fazenda da Glória, de propriedade da Universidade Federal de Uberlândia e 
ocupada por cerca de 10.000 pessoas.

Segundo notícias veiculadas na internet, a reintegração em questão foi decretada pela 
Justiça Federal e mantida mesmo após pedido de suspensão temporária feito por 13 vere-
adores de Uberlândia e pelo Secretário Nacional de Justiça, Paulo Abrão Pires Júnior, após 
visita à área e em face de negociações então em andamento5. 

Mesmo tendo uma atuação bastante marcante e com resultados eficazes em assuntos 
relacionados a conflitos fundiários, tanto urbanos pelo direito à moradia quanto rurais pela 
direito à terra, neste caso específico, o que cabe à ALMG, no escopo de suas competências, 

4  Idem, ibidem.

5  Disponível em: <http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/justica-mantem-reintegracao-de-posse-de-area-
ocupada-na-fazenda-do-gloria/>. Acesso em 2/8/2013.
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é o acompanhamento do desenrolar da situação, com o intuito de assegurar o respeito e a 
garantia dos direitos fundamentais ao longo de todo o processo de reintegração de posse 
da Fazenda da Glória e de seus desdobramentos. 

 Assim, diante da proposta apresentada e dos comentários feitos anteriormente, suge-
re-se para a agenda da ALMG: 

• acompanhamento da reintegração de posse da Fazenda da Glória, de proprieda-
de da Universidade Federal de Uberlândia, com o intuito de se assegurar a solu-
ção pacífica para o conflito e o respeito e a garantia dos direitos fundamentais 
ao longo de todo o processo, inclusive de seus desdobramentos. 

Restauração dos Direitos Humanos / Denúncias sobre a Violação de 

Direitos Humanos 

Uma única demanda relacionada a esse assunto surgiu no evento “Prestação de Contas 
2012”, na região do Rio Doce, podendo ser reelaborada da seguinte forma:

• devida apuração do assassinato do jornalista Rodrigo Neto, da Rádio Vanguarda 
de Ipatinga, e encaminhamentos cabíveis.

Trata-se de questão bastante específica, mas que assume contornos bastante amplos e 
complexos, se, após as averiguações pelos órgãos cabíveis, for devidamente confirmada a 
suspeita de envolvimento de policiais supostamente ligadas ao “crime organizado” no Vale 
do Aço, bem como a de que a investigação não tem sido conduzida de forma adequada. 
A Comissão de Direitos Humanos da ALMG realizou audiência pública em 9/4/2013 com o 
objetivo específico de discutir  o assunto, da qual participaram representantes da Policia 
Civil de Minas Gerais, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado e da  Comissão de 
Direitos Humanos da OAB/MG. 

Diante da proposta apresentada e dos comentários feitos anteriormente, sugere-se 
como agenda da ALMG: 

• continuidade do trabalho da Comissão de Direitos Humanos da Casa, inclusive 
em parceria com a de Segurança Pública, objetivando acompanhar as investiga-
ções relativas ao assassinato do jornalista Rodrigo Neto, de Ipatinga, por meio 
da realização de audiências públicas e do envio de pedidos de providência e de 
informação, se cabíveis;

• avaliação da viabilidade do apoio desta Casa ao Projeto de Lei nº 1.078 de 2011,   
o qual, ao alterar a Lei nº 10.446, de 8/5/2002, dispõe sobre a participação da 
Polícia Federal na investigação de crimes em que houver omissão ou ineficiência 
das esferas competentes e em crimes contra a atividade jornalística (projeto 
hoje aguardando parecer na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Cri-
me Organizado da Câmara dos Deputados).  
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Acesso à Justiça /Assistência Judiciária Gratuita e Prestação 

Jurisdicional

Cerca de um quarto da sugestões e demandas que surgiram no evento “Prestação de 
Contas 2012” relacionadas aos Direitos Humanos dizem respeito ao tema “Acesso à Justi-
ça”, de modo geral bem como no que toca à “Assistência Judiciária Gratuita” e à “Prestação 
Jurisdicional”. Originadas em diversas regiões do Estado, elas podem ser resumidas e aglu-
tinadas nas seguintes propostas: 

• distribuição de meios que permitam e conduzam a uma vida digna para todos, 
indiscriminadamente; 

• implementação de políticas públicas de ação afirmativa, particularmente as vol-
tadas para as pessoas com deficiência, os negros e os índios;

• ampliação da presença e da atuação da Defensoria Pública de Minas Gerais;
• reorganização judiciária do Estado, com a criação de novas comarcas e varas e a 

ampliação da presença de varas especializadas e de juizados especiais.
Trata-se de demandas ao mesmo tempo muito amplas e bastante fundamentais. No 

tocante à distribuição de meios que permitam e conduzam a uma vida digna para todos, a 
ALMG tem atuado com o intuito de consolidar uma agenda do enfrentamento da pobreza 
no Estado, seja promovendo o debate sobre temas essenciais para a área, como os eventos 
relativos à consolidação do Suas e aos processos participativos de revisão do PPAG, seja 
aprovando leis que tratam da matéria. Há de se mencionar, nesse sentido, a realização, em 
2011, do ciclo de debates “Estratégias para a Superação da Pobreza”, com o objetivo de 
discutir as diretrizes do Plano Nacional de Superação da Pobreza Extrema, e do seminário 
legislativo “Políticas Públicas para a Erradicação da Pobreza e Redução das Desigualdades”, 
com etapas regionais. A partir desses dois eventos, a Casa obteve elementos para rever 
o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI – e o PPAG 2012-2015 no que diz 
respeito à superação da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. Ainda em 2011, a 
Assembleia Legislativa aprovou a Lei nº 19.990, que cria o Fundo de Erradicação da Miséria 
– FEM –, de função programática, com o objetivo de custear programas e ações sociais de 
erradicação da pobreza e da extrema pobreza.

No que diz respeito à implementação de ações afirmativas, a atuação da Casa também 
tem sido relevante,  a exemplo das Leis nºs 13.738, de 20/11/2000, que dispõe sobre a 
adequação das agências bancárias para o atendimento a deficientes visuais; 15.083, de 
27/04/2004, que dispõe sobre assentos preferenciais para pessoas com dificuldade de lo-
comoção nos veículos de transporte coletivo intermunicipal; 14.367, de 19/7/2002, que 
dispõe sobre o atendimento a pessoa portadora de necessidades especiais em processo 
seletivo para ingresso em instituições de ensino superior; 15.380, de 29/9/2004, que as-
segura ao portador de deficiência visual guiado por cão adestrado o direito de livre aces-
so, com o animal, a logradouros e edifícios de uso público;  17.785, de 23/9/2008, que 
estabelece diretrizes para facilitar o acesso da pessoa portadora de deficiência ou com di-
ficuldade de locomoção aos espaços de uso público no Estado; a 11.990, de 28/11/1995, 
que Institui o Dia Estadual da Consciência Negra; a 15.259, de 27/7/2004, que institui 
sistema de reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais – UEMG – e na 
Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes – para os grupos de candidatos que 
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menciona (incluindo afro-descendentes, desde que carentes e portadores de deficiência 
e indígenas),  e a 18.374, de 4/9/2009, que dispõe sobre a política estadual de incenti-
vo à formação de bancos comunitários de sementes de cultivares locais, tradicionais ou 
crioulos.

Quanto às questões relacionadas à Defensoria Pública e organização judiciária do Es-
tado, a atuação da ALMG pauta-se essencialmente pelo apoio às demandas que surgem e 
pela  promoção de debates, particularmente, mas não apenas, no âmbito das audiências 
públicas da Comissão Permanente de Direitos Humanos, buscando sempre traçar diagnós-
ticos e encaminhar pedidos de providência e de informação, quando cabíveis, que auxiliem 
no atendimento à necessidades da população do Estado de modo a propiciar o acesso à 
justiça no sentido formal.   

 
Diante das propostas apresentadas e dos comentários feitos anteriormente, sugere-se 

como agenda para a ALMG: 
• ampliação e consolidação da atuação da Casa na construção de uma agenda fo-

cada no enfrentamento da pobreza e na redução das desigualdades no Estado;
• continuidade da atuação da ALMG por meio de suas comissões permanentes 

– em particular das Comissões de Direitos Humanos, de Defesa dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, de Participação Popular e do Trabalho, Previdência e 
Ação Social -, promovendo audiências públicas com o intuito de ouvir as de-
mandas dos públicos em questão e, sendo cabível, de proceder aos encaminha-
mentos adequados, especialmente de pedidos de providência e de informação, 
consolidando-se, assim, cada vez mais como espaço de atuação fiscalizadora; 

• análise da viabilidade e da pertinência da edição de novas leis que implemen-
tem políticas públicas de ação afirmativa no Estado, particularmente das volta-
das para as pessoas com deficiência, os negros e os índios;

• apoio às iniciativas da Defensoria Pública de Minas Gerais focadas no fortale-
cimento e na implementação de sua atuação e de suas atividades em todas as 
comarcas e municípios do Estado; 

• apoio às iniciativas do Poder Judiciário de Minas Gerais focadas no atendimento  
às demandas por uma prestação jurisdicional justa, célere e eficaz no Estado, in-
cluindo a já prevista ampliação do número de Varas Especializadas de Violência 
contra a Mulher; 

• análise da pertinência de se encaminhar pedido de providência ao Presidente 
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG –, solicitando que avalie a possi-
bilidade e a conveniência de se criar uma nova comarca em Bom Jesus do Galho 
(Região do Rio Doce) bem como de se instalar uma  Vara Especializada de Vio-
lência contra a Mulher em Montes Claros (Região Norte);

• avaliação e discussão acerca dos recursos destinados às regiões mais pobres 
de Minas Gerais, quando da revisão dos instrumentos de planejamento e or-
çamento do Estado, a fim de concentrar esforços na redução da pobreza e das 
desigualdades regionais;

• nas atividades de monitoramento do PPAG 2012-2015, exercício 2013, verificar, 
detalhadamente, a execução:
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1.  do Programa 726 (Acesso à Justiça), em suas Ações 1099 (Implantação de 
Núcleos de Assistência Jurídica Especializada), 4033 (Construção e Reforma 
de Unidades da Defensoria Pública) e 4150 (Assistência Jurídica);

2. do Programa 723 (Prestação Jurisdicional), em suas Ações 2117 – (Cons-
trução, Reforma e Aquisição de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça), 
4117 (Manutenção e Aprimoramento dos Juizados Especiais), 4224 (Proces-
samento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias e Ações de Comunicação Institucio-
nal) e 4660 (Diligências Judiciais em Feitos Amparados pela Justiça Gratuita 
e pela Administração Direta do Estado);

3. do Programa 703 (Processo Judiciário), em suas Ações 2038 (Capacitações 
Para Membros e Servidores do Ministério Público) e 4493 (Operacionaliza-
ção Das Atribuições Institucionais do Ministério Público – Procuradoria e 
Promotoria de Justiça);

• no processo de revisão do PPAG 2012-2015 para exercício 2014, ajustar as ações 
e programas anteriormente mencionados conforme o que for verificado e con-
siderado necessário quando de seu monitoramento;

• avaliação da possibilidade de inclusão, também no processo de revisão do PPAG 
2012-2015 para exercício 2014, da presença de núcleo itinerante da Defensoria 
Pública na região do Município de Curvelo, ou, ainda, análise da possibilidade 
de encaminhamento dessa demanda por meio de requerimento com pedido de 
providência ao ocupante do cargo de Defensor-Público Geral, solicitando que  
avalie a possibilidade e a conveniência dessa iniciativa.
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A política pública de Educação foi objeto de 112 sugestões e demandas. Após a agluti-
nação por afinidade temática, resultaram 22 propostas, assim divididas:

• Educação: 2 propostas, que reúnem demandas por educação de qualidade em 
todas as regiões do Estado;

• Assistência ao estudante: 4 propostas, que representam demandas das regiões 
Rio Doce, Jequitinhonha/Mucuri, Alto Paranaíba e Mata;

• Educação básica: 9 propostas, que reúnem demandas por educação de qualida-
de em todas as regiões do Estado;

• Educação Superior: 4 propostas, relacionadas à implantação de instituições pú-
blicas de ensino, sobretudo nas regiões do Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce e 
Noroeste de Minas;

• Modalidades de ensino: 3 propostas, que reúnem demandas das regiões Central 
e Sul de Minas.

Educação

A primeira das duas propostas diretamente vinculadas à educação é bastante genérica, 
solicitando educação de qualidade, e foi apresentada principalmente na região dos Vales 
Jequitinhonha e Mucuri – região carente e com baixos indicadores sociais se comparada 
às demais regiões do Estado – e no Sul de Minas. Também o Triângulo Mineiro e o Centro-
-Oeste de Minas apresentaram demandas semelhantes.

A segunda proposta solicita aumento dos recursos destinados à educação e cumprimento 
do art. 212, “caput”, da Constituição Federal – que determina aos entes federados destinar par-
te das receitas de impostos à manutenção e ao desenvolvimento do ensino.

Quanto ao aumento de recursos para a educação, encontra-se em tramitação no Congres-
so Nacional projeto de lei que institui o Plano Nacional de Educação para o decênio de 2011 a 
2020. Já apreciado na Câmara dos Deputados e sem previsão de ser apreciado pelo Senado, o 
projeto de lei prevê a ampliação progressiva do investimento público em educação de forma 
a atingir o patamar de 10% do Produto Interno Bruto brasileiro ao final da vigência do Plano.

Além do Plano Nacional de Educação, também tramita no Congresso projeto de lei que 
determina a destinação dos “royalties” oriundos da exploração de petróleo na camada do 
Pré-Sal à educação e à saúde. Devido à complexidade do tema e ao universo de atores e 
interesses envolvidos, a inclusão do projeto na pauta da Câmara dos Deputados foi adiada 
para o segundo semestre de 2013.
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Assistência ao Estudante

As sugestões relativas à assistência ao estudante foram aglutinadas nas quatro propos-
tas a seguir apresentadas:

• combate ao “bullying” nas escolas;
• estabelecimento de mecanismos de segurança da comunidade escolar e de pre-

venção ao uso de drogas;
• ampliação da oferta de transporte escolar;
• efetivação, por parte do Estado, do transporte escolar do ensino médio nos Mu-

nicípios mineiros.
O combate ao “bullying” nas escolas foi objeto de duas reuniões de Comissões da As-

sembleia Legislativa. A primeira, realizada em 22/6/2010 pela Comissão de Direitos Huma-
nos, tinha por objetivo debater, em audiência pública, as origens e as consequências da 
prática de “bullying” no ambiente escolar, inclusive no que se refere aos direitos das crian-
ças e dos adolescentes. Por sua vez, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizou 
em 27/5/2013 reunião no Município de Divinópolis para tratar do tema. Ademais, diversas 
proposições que versam sobre a matéria encontram-se em tramitação nesta Casa.

Em relação à instituição de políticas de segurança e de combate ao uso de drogas no 
ambiente escolar, o poder público desenvolve ações nas escolas a fim de alertar os alunos 
sobre os malefícios do uso de entorpecentes, como o Programa Educacional de Resistência 
às Drogas – Proerd –, que orienta alunos e comunidade escolar sobre os malefícios do uso 
de drogas. O programa, coordenado pela Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG –, tem 
apresentado resultados positivos, e sua ampliação é frequentemente solicitada pela comu-
nidade escolar. Nesse sentido, sugere-se o envio de requerimento ao Comandante-Geral 
da PMMG solicitando aumento dos recursos destinados ao programa. Além do Proerd, a 
Secretaria de Estado de Educação – SEE – executa o Programa Associado “Rede de Capa-
citação e Promoção da Cultura de Paz nas Escolas”, do Plano Plurianual de Ação Governa-
mental – PPAG –, que tem por objetivo desenvolver, junto à comunidade escolar, ações 
voltadas à prevenção da violência no ambiente escolar. Para o exercício de 2013 foram des-
tinados R$ 500.000,00 ao programa, dos quais R$ 320.000,00 são destinados à capacitação 
de profissionais para implementar ações de capacitação sobre segurança nas escolas. Os R$ 
180.000,00 restantes destinam-se ao desenvolvimento, nas 2.812 escolas atualmente aten-
didas pelo programa, de projetos destinados a promover discussões sobre a diversidade no 
ambiente escolar.

Quanto ao transporte escolar de alunos do ensino médio, cabem aqui alguns esclareci-
mentos. Esse nível de ensino, responsabilidade prioritária do Estado, tem o seu sistema de 
transporte exercido a partir da Ação 2103 – Transporte Escolar –, do Programa 233 – Coo-
peração Estado e Município na área Educacional, do PPAG. O transporte é realizado pelos 
Municípios, em razão de convênio individualizado. As contestações são quanto ao valor re-
passado pelo Estado, que seriam inferiores aos custos reais do transporte. Dessa forma, as 
escolas municipais de ensino médio, que não são prioridade dos Municípios, como a edu-
cação infantil e o ensino fundamental, só podem contar com os seus próprios recursos para 
efetivar o transporte dos alunos desse nível de escolaridade. Foi aprovado Requerimento 
nº 2.746/2012, de autoria do Deputado Bosco, solicitando informações sobre os recursos 
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estaduais, próprios ou recebidos em transferência da União, destinados ao transporte es-
colar dos alunos da educação básica no Estado. A resposta foi encaminhada por meio do 
Ofício nº 3.717/2012. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realização de evento com a finalidade de debater o atual sistema de transporte 
escolar no Estado, notadamente, em relação aos critérios de atendimento e ao 
valor “per capita”/aluno/ano.

Educação Básica

A maior parte das sugestões apresentadas versa sobre educação básica. Foram compi-
ladas nas nove propostas a seguir:

• ampliação da taxa de atendimento da educação infantil;
• provisão, nas escolas estaduais, de quadro funcional adequado às demandas 

das instituições;
• reforma e melhoria dos espaços físicos de escolas estaduais;
• criação de programa de construção e modernização de bibliotecas municipais;
• ampliação do número de vagas na educação básica e em suas modalidades de 

ensino, mediante construção de escolas e ampliação das existentes;
• ampliação da oferta de turmas de tempo integral;
• revisão do plano de carreira da educação básica estadual, de forma a garantir o 

pagamento do piso salarial nacional e maior celeridade no processo de promo-
ção por escolaridade;

• oferta, nas turmas dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas estadu-
ais, de aulas de educação física ministradas por profissionais com licenciatura 
em educação física;

• instituição, no contraturno das escolas da rede pública estadual, da atividade 
“ciência política”.

Por determinação legal, a oferta de educação infantil compete aos Municípios, que, por 
força da Emenda nº 59 à Constituição Federal – que ampliou a obrigatoriedade do ensino 
para a pré-escola e para o ensino médio –, têm o dever de atender a toda a demanda pela 
pré-escola. Em que pese o fato de a educação infantil ser de responsabilidade dos Municípios, 
a União e o Estado colaboram para que os objetivos desse nível de ensino sejam alcançados.

A União mantém o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos 
para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil – Proinfância –, que tem por objetivo pres-
tar assistência financeira ao Distrito Federal e aos Municípios visando garantir o acesso de 
crianças a creches e escolas de educação infantil da rede pública. Os recursos do programa 
são repassados para a construção de creches e escolas de educação infantil e para a aquisi-
ção de equipamentos para as escolas. Já no plano estadual, o apoio aos Municípios é previs-
to pelo Programa Associado 233 – Cooperação Estado e Município na Área Educacional – e 
pelo Programa Associado 271 – Melhoria da Educação Básica –, do PPAG.
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A fim de obter esclarecimentos sobre a execução dos programas do PPAG relativos à 
educação infantil, foi apresentado nesta Casa o Requerimento nº 4.064/2012, cuja trami-
tação não foi concluída. Ademais, entre os anos de 2011 e 2013, tramitaram na ALMG 10 
proposições com o objetivo de doar terrenos para a construção de creches municipais. 
Portanto, sugere-se a realização de debate público para fazer um levantamento das dificul-
dades encontradas pelos gestores municipais no atendimento à educação infantil.

A segunda proposta apresentada solicita a provisão de quadro funcional adequado às 
demandas das escolas. Esta é uma das metas do Plano Decenal de Educação do Estado de 
Minas Gerais – PDEMG –, instituído pela Lei nº 19.481, de 12/1/2011, que prevê a implanta-
ção de padrões básicos de atendimento relativos à infraestrutura e recursos humanos, em 
todas as escolas estaduais e a realização de parcerias com os Municípios para a implantação 
desses padrões nas escolas das redes municipais.

Por sua vez, a terceira proposta, cujo objeto é a reforma e oferta de espaços adequados 
nas unidades escolares, é atendida pela Ação 4593 – Gestão da Infraestrutura do Sistema 
Estadual de Educação: Ensino Fundamental – e da Ação 4594 – Gestão da Infraestrutura do 
Sistema Estadual de Educação: Ensino Médio – do Programa Estruturador “Pró-Escola”, do 
PPAG; e pelo Programa Associado “Cooperação Estado e Município na área Educacional”. 
Como a proposta é fruto de aglutinação de outras, sugere-se a apresentação de requeri-
mento para atender a casos específicos, como a reforma de uma escola estadual em Pouso 
Alegre e de outra em Uberlândia.

A proposta seguinte solicita a criação de programa de construção e modernização de bi-
bliotecas municipais. Nesse sentido, o programa federal Livro Aberto, realizado em parceria 
entre o Ministério da Cultura e a Fundação Biblioteca Nacional – FBN –, tem como um dos 
seus objetivos apoiar os Municípios na instalação ou modernização de bibliotecas públicas. 
Elas somente ocorrerão a partir de iniciativa do poder público municipal. Em nível estadual, 
a Ação 4527 – Estruturação de Bibliotecas Públicas Municipais –, vinculada ao Programa 
Associado “Modernização e Preservação da Infraestrutura Cultural”, do PPAG, tem por ob-
jetivo estruturar bibliotecas integrantes do sistema estadual de bibliotecas públicas muni-
cipais visando implementar políticas públicas de incentivo à leitura, ampliando o acesso da 
população do Estado aos serviços bibliotecários e ao patrimônio bibliográfico.

Dada a existência de programas que atendem à proposta em questão, sugere-se a apre-
sentação de requerimento à Secretária de Estado de Cultura, solicitando informações sobre 
o número de Municípios que possuem bibliotecas públicas municipais e quais foram aten-
didas pela Ação 4527, desde 2011. Disponibilizada a informação, sugere-se a apresentação 
de requerimento solicitando que as restantes também o sejam, com a maior brevidade de 
tempo possível.

A quinta proposta solicita aumento de vagas na educação básica e em suas modalidades 
de ensino. Quanto aos níveis de ensino da educação básica, a taxa de atendimento do ensi-
no fundamental é de 98,2% no Brasil e de 98,7% em Minas Gerais, ou seja, o atendimento 
escolar na faixa etária de 6 a 14 anos encontra-se praticamente universalizado, o que torna 
desnecessária a abertura de novas vagas para esse nível de ensino.

Por sua vez, a taxa de atendimento na pré-escola, que compreende crianças com 4 e 
5 anos de idade, é de 81,7% no Brasil e de 80,1% em Minas Gerais. Já no ensino médio, a 
taxa de atendimento nacional é de 80,6%, ao passo que a taxa mineira é de 78,7%. Com a 
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promulgação da Emenda nº 59 à Constituição Federal, que instituiu o ensino obrigatório 
entre 4 e 17 anos de idade, é natural que as taxas de atendimento da pré-escola e do ensino 
médio aumentem no decorrer dos anos.

Também foi solicitado o aumento do número de vagas de educação do campo. Esta moda-
lidade de ensino possui características próprias, sistema pedagógico diferenciado e é ofertada 
pelas escolas família agrícola. Essas escolas, por não estarem vinculadas ao sistema estadual 
de ensino, são atendidas pelo Estado por meio do Programa Associado “Escola Família Agríco-
la”, do PPAG, que repassa recursos financeiros conforme as modalidades ensino fundamental 
rural em tempo integral e ensino médio integrado à educação profissional, ambos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização da Educação – Fun-
deb –, para apoio ao desenvolvimento das atividades educativas e à melhoria da infraes-
trutura. Atualmente, encontram-se legalizadas e vinculadas à Associação Mineira de Escolas 
Família Agrícola – Amefa – 17 escolas, sendo a do Município de Natalândia a mais próxima de 
Unaí (92 Km). Estão previstas a implantação de 12 novas unidades.

Assim, em adição à sugestão de realização de audiência pública para debater as dificul-
dades encontradas pelos gestores municipais no atendimento à educação infantil, propõe-
-se a realização de reunião semelhante para debater os possíveis entraves à universalização 
do ensino médio no Estado e envio de ofício à Amefa solicitando a realização de estudos e 
ações que incentivem a implantação de novas escolas família-agrícola.

Por sua vez, o aumento da oferta de turmas de tempo integral é o objeto da sexta pro-
posta. Na legislatura atual, foram apresentados cinco requerimentos sobre o tema, e em 
24/5/2012, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizou reunião extraordinária 
para debater a escola em tempo integral e os programas do sistema estadual de ensino e 
traçar o panorama das experiências em educação integral.

A oferta de educação em tempo integral nas escolas estaduais ocorre somente nas tur-
mas de ensino fundamental. Em 2009, 1.939 escolas ofereciam turmas de educação inte-
gral, número que caiu para 1.867 em 2011. A partir de 2012, a SEE modificou a unidade de 
aferição de atendimento, que passou a ser o número de alunos matriculados em turmas de 
educação integral, em vez do número de escolas que ofereciam turmas de educação inte-
gral. Em 2012, o número de alunos atendidos foi 110.000 e, em 2013, 129.000. Pela nova 
metodologia, verifica-se crescimento no número de alunos atendidos na educação integral, 
mesmo que o número de escolas que ofertam essas turmas tenha decrescido.

Cumpre salientar que no PPAG de 2012 foi inserida ação que previa a oferta de classes 
de tempo integral nas escolas estaduais de ensino médio. Essa ação não foi executada em 
2012 e foi excluída do PPAG para o exercício de 2013 sob o argumento de que a SEE optou 
por priorizar e ampliar outros projetos no contraturno escolar, como, por exemplo, o apro-
fundamento de estudos e cursos profissionalizantes.

Desse modo, a proposta apresentada já se encontra atendida. Sugere-se apenas o envio 
de requerimento à SEE questionando a razão da troca da unidade de aferição de atendi-
mento na educação integral – de escolas para alunos – e solicitando que esclareça quais 
ações executadas no contraturno das escolas estaduais de ensino médio impedem a im-
plantação do modelo de educação integral nas escolas de ensino fundamental do Estado.

Já a sétima proposta aborda assunto discutido recorrentemente nesta Casa: a carreira 
dos profissionais da educação básica do Estado e o pagamento do piso salarial nacional. 
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Na legislatura atual, foram apresentados dois requerimentos relativos ao piso salarial. O 
primeiro requerimento solicitava ao Supremo Tribunal Federal que a ADI 4.167 – que julgou 
a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.738, de 16/7/2008, que instituiu o piso nacional 
do magistério público – fosse declarada improcedente, o que ocorreu. O requerimento se-
guinte, derivado da decisão do STF sobre a ADI 4.167, solicitava ao governo federal a dispo-
nibilização de recursos para assegurar o pagamento do piso aos profissionais da educação.

Além disso, em 4/5/2011, a Comissão de Administração Pública realizou reunião extra-
ordinária para debater a implementação do piso em Minas Gerais, e o plano de carreira 
dos profissionais da educação básica estadual. Além disso, a Assembleia atuou como me-
diadora nas negociações entre o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas 
Gerais – Sind-UTE – e o governo estadual em greve realizada em 2011, que durou pouco 
mais de três meses. Uma das metas do PDEMG é promover a adequação das carreiras dos 
profissionais de educação básica estadual às disposições da Resolução CNE/CEB n° 2/2009, 
que fixa as Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos Profissionais 
do Magistério da Educação Básica Pública.

A atuação da Assembleia Legislativa em relação às demandas dos profissionais da edu-
cação é satisfatória, não havendo necessidade de executar outras ações além das atuais, 
uma vez que tanto o sindicato da categoria quanto o governo estadual têm espaço garanti-
do na Casa para vocalizar suas preferências e reivindicações.

A oitava proposta do tema “Educação Básica” se posiciona contra a Resolução SEE nº 
2.253, de 9/1/2013. Essa norma estabelece as diretrizes de organização do quadro funcio-
nal das escolas estaduais, e seu art. 4º concede às escolas a prerrogativa de a disciplina de 
educação física ser ministrada, nos anos iniciais do ensino fundamental, pelo regente da 
turma. Tal medida, no entanto, só é válida caso a escola não tenha professores de educação 
física – concursados, efetivados ou designados – em seus quadros funcionais.

Esse dispositivo foi questionado por entidades representativas dos professores e dos 
profissionais de educação física. Foram apresentados oito requerimentos sobre o tema. 
Os três primeiros solicitavam realização de audiência pública – inicialmente pela Comis-
são de Esportes, depois por essa Comissão juntamente com a Comissão de Educação – 
para debater o art. 4º da Resolução SEE nº 2.253/2013. A audiência pública foi realizada 
em 30/4/2013. Após sua realização, os cinco requerimentos solicitavam as seguintes pro-
vidências: encaminhamento à SEE de abaixo-assinado contrário ao art. 4º da Resolução 
2.253/2013; realização de visita conjunta das Comissões de Esportes e de Educação à SEE 
para debater novamente o assunto; e por fim, apresentação, por esta Casa, de projeto de 
resolução que anule o dispositivo questionado. O requerimento que solicita a expedição 
de ato da Mesa para anular o dispositivo está aguardando providências. A Casa já atuou 
bastante, não sendo necessárias novas ações sobre o tema.

Por fim, a última proposta do grupo solicita que a atividade “ciência política” seja minis-
trada no contraturno das escolas estaduais. As escolas estaduais podem, de forma indepen-
dente, estabelecer “conteúdos transversais” nas disciplinas desenvolvidas ou “atividades” 
extracurriculares específicas. Ademais, a legislação existente já estabelece alguns desses 
conteúdos. A Lei nº 15.476, de 12/4/2055, que determina a inclusão de conteúdos refe-
rentes à cidadania nos currículos das escolas de ensino fundamental e médio, permite o 
aprendizado da “ciência política”. Sugere-se o envio de requerimento à Secretária de Estado 
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de Educação para que edite “Orientação” solicitando que, na medida do possível, os con-
teúdos referentes à cidadania sejam desenvolvidos nas escolas da rede pública estadual.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realização de debate público para fazer um levantamento das dificuldades en-
contradas pelos gestores municipais no atendimento à educação infantil;

• encaminhamento de ofício à Secretária de Estado de Cultura, solicitando infor-
mações sobre o número de Municípios que possuem bibliotecas públicas mu-
nicipais e quais foram atendidas pela Ação 4527, desde 2011. Disponibilizada a 
informação, sugere-se o encaminhamento de novo ofício à Secretaria, solicitan-
do que as demais bibliotecas também sejam atendidas pela referida ação, com 
a maior brevidade de tempo possível;

• realização de debate público para discutir os possíveis entraves à universalização 
do ensino médio no Estado e envio de ofício à Amefa solicitando a realização de 
estudos e ações que incentivem a implantação de novas escolas família-agrícola;

• encaminhamento de ofício à SEE questionando a razão da troca da unidade de 
aferição de atendimento na educação integral – de escolas para alunos – e soli-
citando que esclareça quais ações executadas no contraturno das escolas esta-
duais de ensino médio impedem a implantação do modelo de educação integral 
nas escolas de ensino fundamental do Estado.

Educação Superior

A maior parte das propostas relativas à educação superior dizem respeito à implantação 
de instituições públicas, sobretudo nas regiões do Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce e Noro-
este de Minas. Todas as demandas solicitando aumento da oferta de educação superior pú-
blica foram aglutinadas. Além da proposta resultante dessa aglutinação, a área de educação 
superior contabilizou mais quatro propostas, apresentadas a seguir:

• ampliação do número de vagas na educação superior, mediante oferta de novos 
cursos, aumento do número de “campi” de universidades públicas e criação de 
instituições públicas de educação superior;

• valorização dos servidores técnico-administrativos da Unimontes mediante me-
lhorias salariais e equiparação destes aos servidores da saúde;

• criação de programa de alimentação escolar nas instituições públicas de educa-
ção superior e de subsídio a beneficiários do Pró-Uni, Enem e Fies;

• informação e providência quanto à revalidação de títulos obtidos em institui-
ções de ensino superior dos países membros do Mercosul.

A primeira proposta versa sobre a ampliação da oferta da educação superior. No 
plano federal, o carro-chefe da expansão do ensino superior é o Programa de Apoio a 
Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni. Criado em 
2007, o Reuni integra o Plano de Desenvolvimento da Educação e tem por objetivo 
aumentar o número de vagas nos cursos de graduação, ampliar a oferta de cursos no-
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turnos, promover inovações pedagógicas e combater evasão escolar nas instituições 
federais de ensino superior.

De acordo com dados do Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do 
Ministério da Educação – Simec –, é prevista a instalação de 14 “campi” de institutos fede-
rais e de 2 “campi” de universidades federais em Minas Gerais. Os “campi” dos institutos 
federais serão instalados nos Municípios de Betim, Contagem, Diamantina, Ibirité, Manhua-
çu, Montes Claros, Ouro Branco, Passos, Patos de Minas, Pouso Alegre, Ribeirão das Neves, 
Sabará, Santa Luzia e Teófilo Otoni. Já as universidades federais, em Janaúba e Unaí.

No plano estadual, aumento de vagas é previsto na Ação 1227 – Ensino Superior – do 
Programa Estruturador “Tecnologia e Inovação Rumo à Tecnologia do Conhecimento”, do 
PPAG. Entre outras medidas, são previstas a expansão da rede estadual de educação supe-
rior, a instituição de estrutura de educação a distância – rede Uaitec –, a reestruturação da 
atual rede de Centros Vocacionais Tecnológicos – CVTs – como plataforma das instituições 
estaduais de educação superior e a absorção das fundações associadas à Universidade do 
Estado de Minas Gerais – Uemg.

Em relação à absorção das fundações associadas à Uemg, foi remetido à sanção do Go-
vernador do Estado o PL 3.948/2013, que trata do processo de absorção dessas unidades. 
Este é um processo administrativamente complexo que demandará normas legais suple-
mentares e dispêndio financeiro. Essas fundações já se encontram estruturadas fisicamen-
te e oferecem vários cursos.

Na atual legislatura, foram apresentados dois requerimentos relativos à expansão do 
ensino superior estadual, que solicitavam, respectivamente, a expansão da Universidade 
Estadual de Montes Claros – Unimontes – para Municípios da região do Jequitinhonha/
Mucuri; e a realização de audiência pública para discutir os projetos de expansão da Uemg 
na região do Alto Paranaíba. Ademais, em 26/5/2011 foi realizada em Unaí reunião da Co-
missão de Educação para debater problemas no “campus” da Unimontes que impossibilita-
vam a instalação de novos cursos. Por sua vez, em 12/6/2013, a referida Comissão realizou 
audiência pública para debater a absorção das instituições de educação superior associadas 
à Uemg. Sugere-se, portanto, a realização de audiência pública para debater o atual pro-
cesso de expansão do ensino superior estadual e o envio de requerimento ao Ministério da 
Educação solicitando informações sobre a execução do processo de implantação de novos 
“campi” ou cursos de instituições federais de ensino no Estado de Minas Gerais.

A segunda proposta na área de educação superior versa sobre a situação dos servidores 
técnico-administrativos da Unimontes, que demandam melhores salários e equiparação 
às carreiras da saúde. Não há registros, nesta legislatura, de ações da ALMG direcionadas 
ao atendimento dessas demandas. Sugere-se, pois, a realização de reunião para tratar do 
tema e encaminhar as providências necessárias.

A terceira proposta solicita a criação de programa de alimentação escolar nas institui-
ções públicas de educação superior e de subsídio a beneficiários do Prouni, Enem e Fies. 
Ao contrário do que ocorre na educação básica, cujos programas de assistência estudantil 
têm sua coordenação geralmente centralizada em algum órgão – como o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação, por exemplo –, na educação superior os programas de 
assistência estudantil tendem a ser coordenados pelas próprias instituições de educação 
superior. Desse modo, os critérios para a concessão de auxílios e os tipos de auxílio pres-
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tados variam conforme a instituição em que o aluno está matriculado. Em Minas Gerais, 
há somente um programa de assistência estudantil, o Prouemg, que concede bolsas de 
estudos a alunos carentes das instituições de educação superior vinculadas à Uemg. Com a 
absorção dessas unidades, que se tornarão gratuitas, não se sabe se o Prouemg continuará 
sendo executado.

De todo modo, sugere-se a apresentação de requerimento às instituições estaduais de 
educação superior e ao Ministério da Educação solicitando análise da viabilidade de pro-
grama de alimentação escolar direcionado a alunos da educação superior pública e a bene-
ficiários do Prouni e do Fies.

A quarta proposta versa sobre a revalidação dos títulos obtidos em instituições de ensi-
no superior dos países membros do Mercosul. A proposta foi feita de forma superficial, im-
possibilitando identificar uma demanda específica. No entanto, cumpre registrar que trami-
ta nessa Casa o Projeto de Lei 1.537/2011, de autoria do Deputado Pompílio Canavez, que 
versa sobre essa matéria. Para aprofundar a discussão e subsidiar a tramitação do referido 
projeto de lei, sugere-se a realização de audiência pública para tratar do tema.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realização de audiência pública para debater o atual processo de expansão do 
ensino superior estadual e o envio de ofício ao Ministério da Educação solicitan-
do informações sobre a execução do processo de implantação de novos “campi” 
ou cursos de instituições federais de ensino no Estado de Minas Gerais;

• realização de reunião para debater a situação dos servidores técnico-adminis-
trativos da Unimontes, que demandam melhores salários e equiparação às car-
reiras da saúde, e encaminhar as providências necessárias;

• envio de ofício às instituições estaduais de educação superior e ao Ministério da 
Educação solicitando análise da viabilidade de programa de alimentação escolar 
direcionado a alunos da educação superior pública e a beneficiários do Prouni 
e do Fies;

• realização de audiência pública para debater o Projeto de Lei 1.537/2011, de 
autoria do Deputado Pompílio Canavez, que dispõe sobre as exigências para re-
validação de títulos obtidos em instituições de ensino do Mercosul.

Modalidades de Ensino

Sobre o tema das modalidades de ensino foram apresentadas três propostas, a seguir 
listadas:

• oferta de alimentação escolar nas escolas de Educação de Jovens e Adultos;
• provisão, nas escolas de educação especial, de estrutura física adequada e de 

recursos humanos aptos a suprir adequadamente as necessidades dos alunos;
• ampliação da oferta de vagas de educação profissional de nível médio.

A primeira demanda solicita a oferta de alimentação escolar nas escolas de educação de 
jovens e adultos. No PPAG, o Programa Estruturador “Cultivar, Nutrir e Educar” tem entre 
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suas ações uma destinada a prover alimentação aos alunos da rede estadual de ensino. Dos 
R$ 151.800.000,000 destinados à Ação 2121 – Alimentação Escolar –, R$ 150.000.000,00 
são oriundos do governo federal, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
– Pnae –, que destina recursos para a alimentação escolar dos alunos de toda a educação 
básica, incluídos os matriculados em classes de educação de jovens e adultos.

Na atual legislatura, o tema alimentação escolar foi debatido em três reuniões de Co-
missões. Em 18/4/2011 reunião conjunta entre as Comissões de Política Agropecuária e In-
dustrial e de Educação, Ciência e Tecnologia debateu a alimentação escolar na rede estadu-
al de ensino, bem como os resultados da implantação da Lei Federal nº 11.947, de 2009. Em 
24/11/2011 a Comissão de Política Agropecuária e Industrial realizou reunião para discutir 
os programas estaduais e federais destinados ao desenvolvimento da agricultura familiar, 
em Minas Gerais, em especial o Pnae, a realização de um balanço e as perspectivas do Pro-
grama de Aquisição Direta de Alimentos – PAA –, no Estado. Por fim, em 1º/12/2011, foram 
debatidos pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia os resultados da implantação 
da Lei Federal 11.947/2009, que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do 
Programa Dinheiro Direto na Escola. Desse modo, a proposta já se encontra atendida. No 
entanto, julga-se pertinente encaminhar requerimento à Secretária de Estado de Educação 
para que verifique eventual falta de alimentação escolar aos alunos das escolas estaduais 
de jovens e adultos.

A segunda proposta solicita a provisão de estrutura adequada nas escolas de educação 
especial. O PDEMG tem por metas implantar em todas as escolas de educação especial 
padrões básicos de atendimento que garantam o adequado atendimento dos alunos nelas 
matriculados. Além disso, objetiva também garantir que todas as escolas públicas regulares 
de educação básica tenham infraestrutura física, profissionais capacitados e recursos didá-
ticos e tecnológicos adequados ao atendimento especializado de pessoas com deficiência. 
No PPAG para o exercício de 2013, são destinados, por meio da Ação 4567 – Desenvol-
vimento da Educação Especial – do Programa Associado “Melhoria da Educação Básica”, 
aproximadamente R$ 177 milhões para promover essas adequações nas escolas da rede 
estadual de ensino.

A situação dos alunos de educação especial foi pouco debatida nesta legislatura. Somen-
te a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência realizou, em 21/9/2011, 
reunião para debater as políticas públicas estaduais voltadas para as pessoas com deficiên-
cia intelectual, em especial, os autistas, principalmente nas áreas da saúde e da educação.

Por fim, a última proposta solicita o aumento do número de vagas de educação profis-
sional de nível médio. No plano federal, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
e Emprego – Pronatec – visa, entre outros objetivos, expandir a oferta de cursos de edu-
cação profissional técnica de nível médio e de cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional presencial e a distância. Para tanto, são previstas as seguintes me-
didas: expansão da rede federal de educação tecnológica; repasse de recursos aos Estados 
para investirem em suas escolas técnicas; oferta, por meio da Rede e-Tec Brasil, de cursos 
técnicos a distância, oferta de cursos técnicos gratuitos nos Serviços Nacionais de Apren-
dizagem; expansão do Fundo de Financiamento Estudantil – Fies – para cursos técnicos e 
de formação inicial e continuada; e oferta gratuita, por meio do Bolsa-Formação, de cursos 
técnicos para estudantes matriculados no ensino médio.
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Já o governo estadual mantém o Programa Melhor Emprego – antigo Programa de Edu-
cação Profissional – PEP –, que oferta cursos de educação profissional e de formação técni-
ca de nível médio. Para o exercício de 2013 é previsto o atendimento de aproximadamente 
54.600 alunos. Os cursos são ministrados por escolas da rede estadual de ensino, por ins-
tituições públicas e privadas sem fins lucrativos conveniadas com a SEE e por instituições 
credenciadas pela SEE.

A Assembleia de Minas tem sido bem atuante em relação à educação profissional. Na 
atual legislatura, foram apresentados quatro requerimentos sobre o tema, que solicitavam 
as seguintes medidas: realização de audiência pública para debater a implantação do PEP; 
ampliação da oferta de cursos técnicos direcionados a atividades rurais; articulação do PEP 
com o Pronatec; e avaliação da efetividade do PEP. A SEE se posicionou em relação a duas 
das demandas apresentadas: a relativa à oferta de cursos voltados a atividades rurais, em 
que listou as vagas ofertadas em 2013, e a referente à integração entre o PEP e o Pronatec. 
Segundo a SEE, o Estado aderiu ao programa em 2011 para o desenvolvimento de cursos 
técnicos e de formação continuada na rede estadual de ensino. Além disso, realizou parce-
rias com Institutos Federais de Educação e com os colégios técnicos vinculados às Universi-
dades Federais de Minas Gerais, de Viçosa e do Triângulo Mineiro.

Por fim, além dos requerimentos listados, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia 
realizou, em 6/6/2011, debate público para discutir as políticas, os planos e os programas 
de iniciativa do poder público e de entidades não governamentais, voltados à educação 
profissional e tecnológica. Apesar da atuação desta Casa em relação ao tema, não se consi-
deram necessárias novas intervenções.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• envio de ofício à Secretária de Estado de Educação para que verifique eventual 
falta de alimentação escolar aos alunos das escolas estaduais de jovens e adul-
tos.
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A política pública relativa à energia foi objeto de 17 sugestões e demandas. Essas de-
mandas enfocaram especialmente a política de Energia Elétrica, com destaque para a ne-
cessidade de se reduzir o valor da conta de luz cobrada no Estado e de se praticar tarifas 
diferenciadas para os agricultores que utilizam serviços de irrigação durante os finais de 
semana.

Outro ponto que merece destaque, especificamente com relação à distribuição de ener-
gia elétrica, é o serviço prestado no Município de Itamarandiba, na região Jequitinhonha/
Mucuri. As propostas apontaram para um problema antigo e ainda sem solução que se 
traduz em constantes interrupções do fornecimento de energia e queima de aparelhos ele-
troeletrônicos. Por fim, a energia elétrica também foi tema de propostas no que se refere à 
universalização do acesso. 

Dois outros temas merecem destaque na análise das propostas apresentadas: gás natu-
ral e biocombustíveis líquidos. Trata-se da expansão da malha de gasodutos do Estado até o 
Município de Governador Valadares, no Rio Doce, e da refinaria de biodiesel no Município 
de Barbacena, na região Central, respectivamente.

As demandas percebidas traduzem a importância estratégica da questão energética, 
importante instrumento indutor do desenvolvimento econômico e social do Estado, e a 
necessidade premente de investimentos nesse setor. 

Energia Elétrica

Grande parte das propostas apresentadas durante o evento abordaram a política ener-
gética no que se refere à energia elétrica. Entre elas destacam-se pedidos de redução das 
tarifas praticadas pelas concessionárias de energia elétrica. Essas demandas foram agluti-
nadas nas seguintes propostas:

• reduzir o custo da energia elétrica para o produtor rural do Vale do Jequitinho-
nha;

• reduzir a alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida às resi-
dências no Estado de Minas Gerais;

• melhorias na iluminação pública no Município de São José do Goiabal;
• promover a diferenciação do valor cobrado pela energia elétrica voltada para a 

irrigação durante os finais de semana.
A tarifa de energia elétrica é composta pelos custos da geração da energia, do transpor-

te da energia até as unidades consumidoras – transmissão e distribuição – e por encargos 
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setoriais. Esses encargos são criados por leis aprovadas pelo Congresso Nacional para via-
bilizar a implantação das políticas de governo para o setor elétrico. A definição e a revisão 
das tarifas de energia elétrica é uma política estruturada em âmbito federal e regulada por 
agência autônoma, qual seja, a Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. Além da tarifa, 
o valor final pago pelo consumidor é composto por tributos. Os tributos aplicáveis ao setor 
elétrico são, em âmbito federal, o Programa de Integração Social – PIS – e a Contribuição 
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins. Em âmbito estadual, incide o seguinte 
tributo estadual: Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – 
ICMS. E, em âmbito municipal, incide a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação 
Pública – CIP.

A Aneel expede resolução com o valor da energia elétrica sem os tributos e por classe 
de consumo (residencial, industrial, comercial etc). Com base nos valores das tarifas publi-
cadas pela Aneel, a concessionária de serviço público de energia elétrica calcula e inclui os 
tributos incidentes, além de emitir a conta de luz a ser paga pelo consumidor.

Diante do exposto, considerando-se que a conta de luz é composta por uma série de 
custos, uma das possibilidades para sua redução seria a alteração da tarifa propriamente 
dita, isto é, a alteração dos custos gerenciáveis pela concessionária. Isso poderia implicar 
impacto para a empresa concessionária e, consequentemente, só seria viável se preservas-
se o equilíbrio econômico-financeiro do contrato pactuado com ela. O segundo caminho 
vislumbrado para a concessão do benefício almejado seria a redução da tributação inciden-
te na composição da tarifa ou da conta de luz, ou seja, uma redução dos custos não geren-
ciáveis pela concessionária, mas apenas repassados para a tarifa de energia. 

Desde janeiro de 2013 pode ser observada uma redução da conta de energia elétrica, o 
que se deu por meio de medidas adotadas pelo governo federal de redução de encargos. A 
redução para os consumidores residenciais chegou a 16,2%, enquanto que, para as grandes 
empresas, essa redução foi de 28%.

Com relação à redução de tributos, o Projeto de Lei nº 3.968/2013, aprovado pela As-
sembleia em 11/7/2013, autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de ICMS no for-
necimento de energia elétrica produzida em usinas geradoras de energia de fonte solar, 
eólica, biogás, biomassa de reflorestamento, biomassa de resíduos urbanos ou biomassa de 
resíduos animais ou hidráulica de Central Geradora Hidrelétrica – CGH. Além disso, o texto 
aprovado autoriza o Poder Executivo a reduzir para até 0% a carga tributária no fornecimen-
to de materiais necessários à construção e ao funcionamento dos empreendimentos gera-
dores de energia elétrica de fonte solar, eólica, biomassas, biogás e hidráulica gerada CGH, 
e em Pequena Central Hidrelétrica – PCH. O texto aprovado nesta Casa foi encaminhado ao 
governador em 12/7/2013 e aguarda sanção até o dia 6/8/2013.

No que toca especificamente à irrigação, destaque-se que Resolução da Aneel nº 414, 
de 2010, prevê desconto ao irrigante e ao aquicultor em seu Capítulo VIII, que trata da co-
brança e do pagamento da tarifa pelo serviço de energia elétrica, mais especificamente na 
Seção XI.

No que se refere à redução das tarifas de energia elétrica utilizada na irrigação, tramita 
na Assembleia o Projeto de Lei nº 3.799/2013, que dispõe sobre o incentivo ao uso noturno 
da energia elétrica na atividade agrícola. Por meio do projeto, pretende-se que o governo 
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incentive o uso de energia elétrica na atividade agrícola de forma a promover o aumento 
sustentável da produtividade, inclusive por meio da concessão de incentivos fiscais que 
levem à redução dos custos da energia elétrica no período noturno. Além disso, cabe ressal-
tar que tramita, no Poder Legislativo federal, o Projeto de Lei nº 7.063/2010, que pretende 
ampliar os descontos para irrigantes nos finais de semanas e feriados, não se restringindo 
apenas ao período noturno. 

Por fim, com relação à iluminação pública no Município de São José do Goiabal, a Aneel 
determinou, por meio da já citada Resolução nº 414, de 2010, que a responsabilidade por 
esse serviço é dos municípios. A transferência da responsabilidade pelos ativos de ilumina-
ção pública deve ocorrer até 31 de janeiro de 2014.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• debater, em audiência pública das Comissões de Política Agropecuária e Agroin-
dustrial e de Minas e Energia, alternativas para a geração de energia voltada 
para a irrigação;

• prosseguir nas discussões referentes à tramitação do Projeto de Lei nº 
3.799/2013, de 2013, que dispõe sobre o incentivo ao uso noturno da energia 
elétrica na atividade agrícola;

• debater, em audiência pública da Comissão de Minas e Energia, a transferência 
da responsabilidade dos ativos de iluminação pública para os municípios, de 
forma a auxiliá-los a assumir essa tarefa;

• encaminhar ofício à Prefeitura de São José do Goiabal, solicitando informações 
acerca de como se dá, atualmente, a gestão da iluminação pública no município 
e reportar a demanda recebida por esta Casa.

Energia Elétrica – Distribuição de Energia Elétrica

No que se refere à distribuição de energia elétrica, foram identificadas as seguintes 
demandas:

• construir uma subestação no Município de Itamarandiba, tendo em vista que 
atualmente o serviço de distribuição de energia é realizado de forma deficitária, 
com interrupções e com o fornecimento de baixa tensão;

• retirada de subestação da Companhia Energética de Minas Gerias – Cemig –  
construída em perímetro urbano no Município de Patrocínio, uma vez que esse 
empreendimento  traz inúmeros incômodos à comunidade local.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte foi até o Município de Itamaran-
diba no dia 13/4/2012 para discutir, em audiência pública, a constante interrupção de energia 
elétrica no município. Na oportunidade, a Cemig anunciou que, ainda no ano de 2012, iria in-
vestir o montante de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) na melhoria da qualidade 
da rede de forma a evitar as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica em 
Itamarandiba. Entre as medidas previstas, estavam o aumento da frequência de inspeções na 
rede, a reforma de oito circuitos de baixa tensão, a conversão de 15 km de rede monofásica para 
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trifásica na zona rural e o alargamento da faixa para a instalação de novas linhas de transmissão. 
A concessionária informou, ainda, que até o ano de 2016 seria construída uma subestação no 
município, com capacidade para atender a 50 mil consumidores. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• retomar o debate acerca dos problemas enfrentados pelos moradores de Ita-
marandiba no que se refere à distribuição de energia elétrica, de forma a cobrar 
das autoridades os investimentos prometidos na melhoria da rede e, ainda, de 
acompanhar o projeto de construção da subestação de energia no município;

• encaminhar ofício à Cemig solicitando informações acerca do funcionamento da 
subestação da concessionária localizada no Município de Patrocínio, no que se 
refere às interferências no cotidiano e no sossego dos cidadãos e à possibilidade 
de retirada da subestação do perímetro urbano.

Energia Elétrica / Universalização do Acesso à Energia Elétrica

No que se refere à universalização do acesso à energia, foi identificada a seguinte de-
manda:

• verificar o andamento do Programa Luz para Todos no Estado.
A demanda é de um morador do Município de Patrocínio que afirma não ter sido con-

templado com o Programa Luz para Todos, apesar de ter feito sua inscrição no programa 
há dois anos.

Com o objetivo de garantir o acesso à energia elétrica gratuitamente a mais de 10 mi-
lhões de pessoas no meio rural, o governo federal lançou, em 2003, o Programa Luz para 
Todos. Em Minas Gerais, a Cemig executa o programa sob o nome de “Universalização do 
Acesso à Energia Elétrica”. De acordo com o Ministério de Minas e Energia – MME –, o mapa 
da exclusão elétrica no País revela que as famílias sem acesso à energia são de baixa renda 
e estão majoritariamente nas localidades de menor Índice de Desenvolvimento Humano – 
IDH. Cerca de 90% dessas famílias têm renda inferior a três salários mínimos. O programa 
foi formulado para atingir seu objetivo em 2008. Ocorre que, durante a sua execução, foram 
localizadas novas famílias sem acesso à energia elétrica, o que fez com que o prazo de exe-
cução do programa fosse estendido para 2014, aumentando-se também as metas físicas de 
atendimento.

O público-alvo do programa são as pessoas domiciliadas em áreas de concessão e per-
missão cujo atendimento resulte em elevado impacto tarifário, conforme metas e prazos 
estabelecidos pelo MME em cada Estado ou área de concessão ou permissão. Também fa-
zem parte desse público-alvo as pessoas atendidas: pelo Programa Territórios da Cidadania; 
pelo Plano Brasil Sem Miséria; por projetos de eletrificação em assentamentos rurais, co-
munidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrati-
vistas ou em áreas de empreendimentos de geração ou transmissão de energia elétrica cuja 
responsabilidade não seja da respectiva distribuidora. Ainda são beneficiários do programa 
as escolas, os postos de saúde e os poços de água comunitários. 
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O atendimento se dá por meio da extensão de rede, de sistemas de geração descentra-
lizada com redes isoladas e de sistema de geração individuais.

Diante da sugestão apresentada e da universalização do acesso à energia elétrica para o 
desenvolvimento socioeconômico do Estado, sugere-se:

• encaminhar ofício à Cemig solicitando informações acerca da existência de ins-
critos no programa que ainda não foram contemplados e, ainda, acerca do prazo 
para atendimento dessas demandas;

• debater, em audiência pública da Comissão de Minas e Energia, o andamento 
do programa Universalização do Acesso à Energia Elétrica no Estado de Minas 
Gerais, de forma a conhecer seus avanços e metas.

Combustíveis – Gás Natural

Do total das propostas, duas abordaram a temática do gás natural, com idêntico pedido:
• expandir o gasoduto até o Município de Governador Valadares.

A Companhia de Gás de Minas Gerais – Gasmig –, subsidiária da Cemig, detém a con-
cessão do Estado para a distribuição de gás natural canalizado em todo o território mineiro, 
atendendo aos segmentos industrial, residencial, automotivo e termelétrico. A empresa, 
que já opera na Região Metropolitana de Belo Horizonte, em Juiz de Fora e Barbacena, vem 
desenvolvendo programa de expansão para atender as regiões do Vale do Aço, do Sul de 
Minas e do Triângulo Mineiro. A Gasmig afirma que possui dois projetos de expansão da 
malha de gasoduto, sendo um deles até o Município de Governador Valadares.

Em junho de 2010, o deputado Carlin Moura apresentou requerimento (RQN nº 
6434/2010) solicitando ao governador do Estado e à Gasmig providências para que fosse 
construído um gasoduto entre os Municípios de Belo Oriente e Governador Valadares. Em 
agosto de 2010, o ofício foi encaminhado às respectivas autoridades. 

Cabe ressaltar que o Estado de Minas Gerais, dando ênfase à questão energética, em 
especial ao gás natural e ao petróleo, instituiu, por meio do Decreto nº 45.573, de 24 de 
março de 2011, o Comitê Estadual para o Desenvolvimento do Setor de Petróleo e Gás. 
Compõem o Comitê representantes de diversos órgãos estaduais e representantes de insti-
tuições ligadas ao setor de gás e petróleo.

Diante da sugestão apresentada e da importância da disponibilidade de gás natural para 
o desenvolvimento do Estado, sugere-se:

• debater, em audiência pública da Comissão de Minas e Energia, os projetos de expan-
são da malha de gasoduto em Minas Gerais, em especial na região do Vale do Aço.

Combustíveis – Biocombustíveis Líquidos

Uma das propostas apresentadas durante o evento guarda relação com os biocombus-
tíveis líquidos, em especial o biodiesel:

• contribuir para que entre em funcionamento a refinaria de biodiesel construída 
no Município de Barbacena.
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Foi construída em Barbacena a segunda refinaria de biodiesel do Estado de Minas Ge-
rais e a sétima do País. Em dezembro de 2006, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis – ANP – concedeu autorização para que a referida refinaria, operada 
pela empresa Refinaria Nacional de Petróleo Vegetal Ltda. – Fusermann, entrasse em ope-
ração. A capacidade autorizada foi de 30m³ por dia de biodiesel (Autorização ANP nº 350, 
de 22/12/2006). Ocorre que, em 20/4/2012, Despacho do diretor-geral da ANP nº 513, de 
2012, cancelou a autorização anteriormente concedida. Ressalte-se que, no corpo do des-
pacho, não constam os motivos do cancelamento da autorização.

A proposta que agora se analisa afirma que a usina teria a capacidade de gerar emprego 
e renda para agricultores familiares em um raio de 360 quilômetros de Barbacena; porém, 
a usina não está em funcionamento.

Diante da sugestão apresentada, do montante investido na construção da usina e da sua 
importância para o desenvolvimento socioeconômico da região, sugere-se:

• debater, em audiência pública da Comissão de Minas e Energia, os motivos pelos 
quais a refinaria de biodiesel construída no Município de Barbacena não iniciou 
suas atividades e, ainda, analisar a capacidade e eventuais recursos necessários 
para que agricultores familiares da região estejam aptos a fornecer o insumo 
necessário para a produção de biodiesel.
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As políticas públicas de Esporte e Lazer foram objeto de 34 sugestões e demandas, que 
incidiram especialmente nos temas Lazer e Esporte de Participação, com destaque para o 
grande número de demandas provenientes da região do Jequitinhonha/Mucuri. 

Tais demandas indicam a necessidade de disseminar ações de esporte e lazer para o 
interior do Estado, principalmente por meio da construção de equipamentos públicos para 
prática esportiva e do aumento dos recursos orçamentários para o setor.

Esporte e Lazer

Cerca de 10% das propostas tiveram como objeto o Esporte e o Lazer de forma conjunta, 
sem apontar demandas específicas. Entre essas, destacam-se a ampliação e fortalecimento 
da política de esporte e lazer no Estado.

No que toca a esse tema, a Comissão de Esporte da ALMG realizou, desde o início da le-
gislatura, diversas audiências públicas para debater temas específicos da área, mas sempre 
com enfoque nas ações relativas a esporte, em detrimento das relativas a lazer. 

Tendo em vista que não há tratamento conjunto dos temas, a análise das propostas será 
restrita as temas separadamente.

Esporte

Cerca de um terço das propostas apresentadas abordaram a temática do esporte em 
sentido amplo. Elas foram aglutinadas na forma das seguintes demandas:

• universalização do acesso às políticas públicas de esporte;
• garantia de infraestrutura adequada para a prática esportiva para todos;
• aumento dos recursos disponíveis para projetos esportivos.

As demandas apresentadas refletem a carência de equipamentos esportivos públicos, 
especialmente no interior, haja vista que a maior parte delas reivindicaram a constru-
ção de quadras esportivas. Nesse campo, destaca-se a atuação parlamentar por meio de 
emendas ao orçamento para a construção de quadras e outros espaços para a prática 
esportiva.

Quanto ao tema das políticas públicas de esporte, a Comissão de Esporte, Lazer e Juven-
tude, cumprindo sua função fiscalizadora, promoveu, desde o início da legislatura, diversos 
debates sobre a execução dos programas da pasta, entre os quais cita-se a realização de 
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várias audiências públicas: em 14/5/2013, para discutir o programa Geração Saúde; em 
30/4/2013, que teve como tema a educação física nas escolas estaduais; e em 29/5/2010, 
sobre o apoio do Estado ao esporte amador. 

Atinente à demanda por mais recursos para o esporte, interessante notar que foi soli-
citada especificamente a elaboração de uma lei estadual de incentivo ao esporte, matéria 
que foi um dos objetos do Projeto de Lei nº 3.698/2013, já aprovado nesta Casa e em vias 
de ser sancionado pelo Governador. O projeto, que consolida a legislação tributaria do Es-
tado de Minas Gerais e da outras providencias, prevê a possibilidade de concessão de be-
nefícios fiscais à empresas que apoiarem financeiramente projetos esportivos.

Destaca-se também o Projeto de Lei nº 3.754/2013 que pretende alterar a Lei nº 18.030, 
de12/1/2009, de modo a garantir maior repasse de recursos do ICMS destinados aos Mu-
nicípios pelo critério esporte.

Verifica-se, portanto, que esta Casa esteve atenta às demandas apresentadas na área do 
esporte, mas deve-se considerar que ainda é necessário o aprofundamento do debate para 
a garantir a democratização do acesso às práticas esportivas. 

Esporte – Esporte de participação

Aproximadamente 20% das sugestões trataram do esporte de participação, demandan-
do, em resumo, a realização de programas e construção de espaços públicos para a prática 
esportiva, em especial quadras públicas e academias ao ar livre.

Importante observar que a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude tem promovido 
debates a respeito do tema, como as audiências públicas sobre os programas do governo 
estadual Geração Saúde, em 14/5/2013, e Saúde na Praça, em 22/11/2011.

Além das discussões sobre os programas, os parlamentares procuram atuar nesse cam-
po de maneira mais efetiva ao propor emendas ao orçamento para construção de acade-
mias ao ar livre.

Esporte – Esporte Educacional

Uma proposta incide sobre o tema Esporte Educacional, solicitando a compra de mate-
rial esportivo para as escolas estaduais de Uberlândia. 

Ressalte-se que, da forma proposta, a demanda se aproxima da discussão promovidas 
até o momento pela ALMG sobre a oferta da educação física nas escolas, como a audiência 
pública realizada em 30/4/2013 pela Comissão de Esporte, Lazer e Juventude.

As demandas sobre o assunto que chegaram até agora a esta Casa trataram especial-
mente da exigência de que a disciplina seja ministrada por profissionais habilitados na área 
e não foi citada a questão da infraestrutura física e pedagógica necessárias às aulas.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• Realização de audiências públicas sobre:
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1. adoção de mecanismos democráticos e transparentes para a destinação de 
recursos estaduais aos municípios para construção de infraestrutura esporti-
va;

2. regulamentação do novo instrumento de incentivo fiscal para projetos es-
portivos;

3. finalização da tramitação do Projeto de Lei nº 3.745/2013, que carece de 
aprofundamento da análise sobre os efeitos de sua aprovação nos orçamen-
tos dos Municípios;

4. fortalecimento da ação fiscalizadora, por meio do acompanhamento da efe-
tividade do programa estadual Geração Saúde; 

5. promoção do debate a respeito do papel dos Municípios na ampliação do 
acesso à prática esportiva a todos;

• realização de audiência pública no Município de Uberlândia para debater as 
condições materiais disponíveis para os professores de Educação Física da rede 
estadual realizarem seu trabalho. Somente a partir da conhecimento do possível 
problema no Município esta Casa poderá dar sua contribuição, intermediando 
uma solução junto às Secretarias de Estado de Educação e Esporte.

Lazer

Cerca de 18% das propostas indicaram a demanda da população por opções de lazer, 
mas de forma bastante genérica e difusa. Entretanto, chama a atenção uma das propostas 
que solicita apoio do poder público ao escotismo, como contribuição para o desenvolvi-
mento da cidadania da juventude mineira.

Pelas intervenções apresentadas, há a percepção da população de que o Estado não 
oferece oportunidades de lazer para a sociedade. Embora o direito ao lazer seja constitucio-
nalmente garantido, talvez pelo fato de não existir uma política especificamente para esse 
objeto, que é sempre abordado de forma interdisciplinar e transversal, até o momento não 
houve ação especifica desta Casa sobre a matéria.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realização de audiência pública, com a participação de especialistas, para discu-
tir a necessidade e possibilidade de sistematização ou construção de uma políti-
ca pública de lazer no Estado.
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O tema Finanças Públicas foi objeto de 31 propostas relacionadas ao Endividamento 
Público, às Emendas Parlamentares, de Comissão e de Participação Cidadã, à Política Tri-
butária e às Transferências de Recursos da União. As demandas foram apresentadas nas 
diversas regiões do Estado, tendo a Política Tributária concentrado o maior número delas. 
Tais demandas representam, de forma inequívoca, a vocalização da necessidade de se apri-
morar os mecanismos de tributação e de repartição de receitas entre os entes federados, 
promovendo maior equidade e justiça social.

Finanças Públicas

Algumas propostas relacionaram-se ao tema Finanças Públicas de forma mais abran-
gente, tendo como objeto a discussão de uma nova política de distribuição de receitas 
entre os entes federados, especialmente referente à repartição de recursos para os Muni-
cípios e à promoção da transparência na divulgação de informações governamentais, como 
se observa abaixo:

• necessidade de maiores aportes de recursos no governo local, onde se encon-
tram as principais demandas da população;

• reforma do modelo de distribuição de recursos entre União, Estados e Municí-
pios;

• incremento de recursos no Fundo de Participação dos Municípios – FPM;
• necessidade de se disponibilizar informações sobre os repasses efetuados pelo 

governo estadual aos Municípios;
• levantamento de informações sobre a arrecadação de receitas destinadas à Edu-

cação, com vistas a propiciar maior controle e transparência do gasto.
No que se refere à necessidade de rediscussão de uma nova partilha de recursos, pode-

-se dizer que as propostas refletem a limitada efetividade do atual modelo de transferências 
de recursos existente no Brasil, suscitando a necessidade de alterá-lo com vistas a garantir, 
sobretudo aos Municípios, uma maior parcela de recursos. As propostas refletem, ainda, a 
necessidade de se rediscutir o pacto federativo, sobretudo no que diz respeito à concentra-
ção da receita tributária pela União.

Os critérios e as formas de rateio de receitas e de responsabilidades de gastos entre os 
diferentes níveis de governo estão dispostos, principalmente, na Constituição da República 
de 1988, que estabelece uma rede de partilha de recursos e de atribuições entre a União, 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
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As discussões sobre a repartição de receitas entre os entes da Federação e as externa-
lidades provocadas, como a guerra fiscal, são recorrentes na ALMG, tanto em reuniões de 
Comissões e Plenário quanto em eventos com a participação do público externo. Entre os 
eventos sobre esses temas, podemos citar: o “Fórum Democrático para o Desenvolvimento 
de Minas Gerais”, em 2011; o “Ciclo de Debates sobre o Pacto Federativo”, em 2010; e o Ciclo 
de Debates “Em Defesa dos Municípios – deputados, prefeitos e vereadores juntos por uma 
repartição mais justa da arrecadação tributária”, em 2003. No “Fórum Democrático para o 
Desenvolvimento de Minas Gerais”, o “Federalismo Fiscal” e a “Reforma Tributária” foram os 
assuntos mais discutidos no âmbito da temática “Desenvolvimento Econômico e Inovação”.

É importante destacar que as propostas em análise se encontram em consonância com 
a atuação da ALMG, sem, contudo, apresentarem inovações legislativas que ensejem a ela-
boração de proposições ao processo legislativo. 

Não obstante, por sinalizarem que o modelo de Federalismo Fiscal adotado não minimi-
za as desigualdades socioeconômicas no País, sugere-se a realização de audiências públicas 
com vistas à discussão ampliada da questão, bem como a articulação junto aos represen-
tantes mineiros no Congresso Nacional, visando à elaboração e à apresentação de projetos 
de lei que modifiquem a estrutura vigente.

Por fim, duas propostas pautaram a necessidade de maior transparência na gestão fis-
cal. Nesse aspecto, é relevante mencionar que o Parlamento mineiro tem empreendido 
diversas ações nesse sentido. Anualmente, os deputados têm proposto emendas à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO – e realizado audiências de acompanhamento das políticas 
estaduais visando à ampliação da transparência e do controle social nas ações de governo. 
Além disso, fruto de seu planejamento estratégico, a Assembleia propôs a criação de um 
site de políticas públicas que contém informações relevantes sobre a execução orçamentá-
ria e repasse de recursos estaduais, sendo, portanto, um importante instrumento colocado 
à disposição dos cidadãos para esse fim. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realização de audiências públicas com vistas à discussão ampliada sobre o mo-
delo de Federalismo Fiscal, bem como a articulação junto aos representantes 
mineiros no Congresso Nacional, visando à elaboração e à apresentação de pro-
jetos de lei que modifiquem a estrutura vigente;

• a inclusão do tema da transparência na gestão fiscal de forma mais incisiva 
nas audiências realizadas junto ao Executivo estadual, sejam elas as de mo-
nitoramento das políticas públicas ou as audiências de acompanhamento da 
execução das metas fiscais estabelecidas, de forma a facilitar a busca por in-
formações, inclusive aquelas referentes aos repasses aos Municípios mineiros. 

Política Tributária

Cerca de 30% das propostas tiveram como objeto a discussão da necessidade de simpli-
ficação e redução da carga tributária , como se observa abaixo:
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• redução da carga tributária no Estado;
• redução da carga tributária relativa ao ICMS para empresas com até 20 empre-

gados no setor industrial, tendo em vista a forte concorrência com produtos 
importados;

• redução das alíquotas do IPVA, tendo em vista as alíquotas cobradas pelos Esta-
dos vizinhos;

• redefinição dos critérios de distribuição do ICMS aos Municípios, em especial do 
VAF e do ICMS esportivo;

• alteração da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legisla-
ção tributária do Estado, em especial o inciso II do art. 56;

• retirada da desobrigação do uso de emissor de cupom fiscal para a empresa com 
receita bruta anual de até R$120.000,00.

Nesse aspecto, a Assembleia mineira tem atuado nos últimos anos de forma intensa na 
discussão dessas questões. Cite-se os eventos: o “Fórum Técnico ICMS Solidário”, em 2007; 
o Ciclo de Debates “A Medida Provisória nº 232 – Reforma Tributária”, em 2005; o Seminá-
rio Legislativo “Minas na Reforma Tributária”, em 2003; o Ciclo de Debates “Em Defesa dos 
Municípios – deputados, prefeitos e vereadores juntos por uma repartição mais justa da 
arrecadação tributária”, em 2003; e o “Ciclo de Debates Regime Tributário e as Empresas 
Mineiras”, em 2001.

No que concerne às propostas relacionadas, cabe uma análise pontual das sugestões 
apresentadas. 

Com relação à preocupação com a carga tributária para pequenas empresas, ressalte-
-se que, embora a principal norma sobre o assunto seja federal, a Lei Complementar nº 
123, de 14, de dezembro de 2006, foi aprovado recentemente na ALMG o Projeto de Lei 
nº 3.869/2013, que institui o estatuto mineiro da microempresa e da empresa de pequeno 
porte. Embora não possa haver mudanças no tratamento tributário estabelecido nacional-
mente, por força constitucional, outras medidas, previstas no projeto, podem favorecer as 
microempresas e empresas de pequenos porte, como preferência nas compras governa-
mentais, facilitação de acesso ao crédito e incentivo à inovação. 

Já as propostas relativas ao IPVA refletem a questão da guerra fiscal, que afeta especial-
mente os Municípios mineiros na fronteira com outros Estados, e estão também relaciona-
das com as propostas de redução de carga tributária. Portanto, essas propostas também se 
inserem no contexto nacional de discussões sobre reforma tributária e pacto federativo.

Quanto às propostas de alteração dos critérios de distribuição do ICMS aos Municípios, 
cabe, primeiramente, um esclarecimento sob o Valor Adicionado Fiscal – VAF. O percentual 
de distribuição por esse critério é definido pela Constituição da República, e as definições 
relativas ao VAF estão estabelecidas na Lei Complementar Federal nº 63, de 11 de janeiro 
de 1990, conforme determinação constitucional. Há, no entanto, legislação estadual que 
detalha a forma de apropriação do VAF, a qual pode ser discutida na ALMG. Com relação 
aos demais critérios, entre eles o ICMS esportivo, é perfeitamente possível alterações na 
forma de cálculo e nos percentuais de participação ou introdução de novos critérios, o que 
resultará na modificação da participação relativa de cada Município.

Com relação à alteração do inciso II do art. 56 da Lei nº 6.763, de 1975, cumpre informar 
que o dispositivo estabelece que, havendo ação fiscal, a multa devida pelo não recolhimen-
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to de imposto no prazo, no todo ou em parte, será de 50% do valor do imposto, podendo 
haver redução no valor da multa, condicionada ao momento em que ocorrer o seu paga-
mento. O objetivo da multa é estimular o pagamento em dia do ICMS, e, caso seja pago fora 
do prazo, que seja pago o mais cedo possível, antes de sua inscrição em dívida ativa, o que 
é incentivado pela redução da multa. O referido dispositivo pode ser alterado por meio de 
projeto de lei de iniciativa parlamentar, sem deixar de considerar, contudo, sua função na 
arrecadação do ICMS, principal fonte de receita do Estado.  

A retirada da desobrigação do uso de emissor de cupom fiscal para a empresa com re-
ceita bruta anual de até R$120.000,00 pode ser discutida na ALMG. No entanto, a alteração 
da legislação cabe ao Poder Executivo, uma vez que o Regulamento de ICMS é um decreto. 
Cabe, ainda, alertar sobre a existência de convênios celebrados no âmbito do Confaz acerca 
do assunto, que devem ser observados. 

Não obstante o intenso debate no âmbito da ALMG, os referidos temas fazem parte de 
uma discussão mais ampla, a redefinição do pacto federativo. Essa questão, assim como as 
outras a ela relacionadas, deve ser discutida nacionalmente, o que não exclui a participação 
da ALMG.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realização de evento sobre Pacto Federativo e Reforma Tributária, em paralelo 
às discussões no Congresso Nacional;

• realização de debate público sobre redistribuição da carga tributária no Estado;
• realização de debate público sobre distribuição do ICMS aos Municípios minei-

ros;
• realização de audiência pública sobre legislação tributária do Estado, em espe-

cial obrigações dos contribuintes e penalidades.

Endividamento Público

Algumas sugestões tiveram como objeto a discussão da dívida do Estado com a União. A 
esse respeito, cabe mencionar que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais instituiu a Co-
missão Especial da Dívida Pública, em 8 de novembro de 2011, para estudar o processo de 
endividamento do Estado perante a União e analisar as possibilidades de renegociação dos 
contratos de refinanciamento em vigor. A Comissão realizou 22 audiências internas, sendo 
duas especiais, nove extraordinárias e 11 ordinárias, que contaram com a participação de 
cerca de 40 convidados, representantes do Estado e da sociedade civil, e com a presença de 
40 parlamentares. Realizou, ainda, audiências em 10 Municípios do Estado, as quais conta-
ram, ao todo, com a participação de 158 convidados. Além disso, a Comissão participou de 
três eventos fora do Estado promovidos pelas Assembleias Legislativas do Espírito Santo, 
do Acre e do Rio Grande do Sul, com o objetivo de discutir a renegociação das dívidas dos 
Estados

Em maio de 2012, a Comissão emitiu um relatório parcial, por meio do qual apresentou 
as seguintes propostas para a renegociação da dívida:
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• troca do índice de correção monetária dos contratos, que atualmente é o IGP-DI, 
pelo IPCA, por ser um índice mais estável e menos influenciado pelas variações 
cambiais;

• redução da taxa de juros de 7,5% a.a., referente ao contrato de refinanciamento 
da dívida mobiliária, e de 6% a.a., referente ao saneamento dos bancos estadu-
ais, para 2% a.a;

• redução do limite de comprometimento da Receita Líquida Real com o paga-
mento da dívida, que atualmente é de 13%, para 9%;

• revisão do saldo devedor, por meio da aplicação retroativa do IPCA mais juros de 
6% a.a., do início da vigência do contrato até a efetivação da nova renegociação;

• limitação do custo da dívida à remuneração da caderneta de poupança.
Em dezembro de 2012, a Presidente da República enviou o Projeto de Lei Complemen-

tar 238/2013 à Câmara dos Deputados, o qual, entre outros, propõe a redução dos juros 
dos contratos celebrados entre a União e os Estados e os Municípios para, no mínimo, 4% 
a.a. e a atualização monetária pelo IPCA. Além disso, estabelece a Selic como teto para o 
custo desses contratos. Em que pese a proposta não atender completamente aos interes-
ses do Estado, sua efetivação reduziria substancialmente o custo da dívida de Minas Gerais 
com a União. No entanto, o projeto de lei ainda encontra-se em tramitação na Câmara dos 
Deputados.

Transferências de Recursos

Aproximadamente 15% das propostas versaram sobre as Transferências Obrigatórias da 
União aos Estados e Municípios, tratando especificamente da repartição da compensação 
financeira devida pela exploração de petróleo, também denominada “royalties” do petró-
leo, como se observa:

• rediscussão da partilha de “royalties” do petróleo com a União, tendo em vista 
beneficiar todos os Municípios brasileiros e não apenas aqueles litorâneos pro-
dutores;

• discussão, junto ao Congresso Nacional, acerca da importância dos recursos dos 
“royalties” do petróleo para o Estado e Municípios mineiros.

A Constituição Federal, em seu art. 20, §1º, assegurou aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios, bem como aos órgãos da administração direta da União, nos termos da lei, 
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural ou compensação finan-
ceira por essa exploração. Pode-se dizer que a compensação financeira constitui espécie de 
recomposição dos prejuízos eventualmente suportados por Estados e Municípios em razão 
da exploração desses recursos em seus territórios. 

A discussão acerca desse tema se intensificou nos últimos meses, mormente pela apro-
vação, em nível federal, de regulamentação da repartição da receita advinda com a ex-
ploração do petróleo nas áreas marítimas do pré-sal. Não obstante, o referido tema têm 
sido objeto de proposições legislativas já há algum tempo. Cite-se, a exemplo, o Projeto 
de Lei nº 1.122/2011, de autoria do Deputado Leonardo Moreira, o qual é resultante do 
desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.505/2009, que “dispõe sobre a aplicação dos re-
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cursos provenientes das compensações financeiras (‘royalties’) advindas da exploração das 
atividades petrolíferas e gás natural e dá outras providências.”. No âmbito da Comissão de 
Constituição e Justiça, este projeto foi considerado inconstitucional e ilegal, razão pela qual 
não tramitou nas outras Comissões desta Casa. Destaca-se, no parecer desta comissão, 
que as receitas provenientes da compensação financeira pelo resultado da exploração de 
petróleo ou gás natural integram o orçamento público dos entes políticos, razão pela qual 
a aplicação de tais recursos dependerá de lei de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, 
consoante o disposto no art. 165 da Constituição da República, o que impede o tratamento 
da matéria por meio de lei de iniciativa parlamentar. Por outro lado, é evidente que os Es-
tados e Municípios necessitam de mais recursos para  executar de forma mais eficaz suas 
políticas públicas.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realização de audiências públicas com vistas à discussão ampliada da compen-
sação financeira devida pela exploração de petróleo, bem como a articulação 
junto aos representantes mineiros no Congresso Nacional, visando à elaboração 
e à apresentação de projetos de lei que aperfeiçoem a estrutura vigente.

Emendas Parlamentares, de Comissão e de Participação Cidadã

Algumas sugestões abordaram a destinação de mais recursos aos Municípios por meio 
de emendas parlamentares, como se observa abaixo:

• solicitação de que as emendas parlamentares sejam destinadas aos Municípios 
nas áreas de saúde, educação e assistência social.

É importante afirmar que as emendas parlamentares constituem um instrumento de 
representação parlamentar, suportadas por previsão constitucional, uma vez que permitem 
ao Parlamento a intervenção no projeto de lei orçamentária anual, durante sua tramitação 
na Casa legislativa. As alterações promovidas para destinação de recursos para os Municí-
pios, desde que enquadradas nos critérios legais e constitucionais, representam uma deci-
são de cada parlamentar, conforme as demandas que recebe de prefeitos e vereadores, em 
sua base eleitoral.

Outra forma de se destinar recursos aos Municípios é fazendo intervenções no Plano 
Plurianual de Ação Governamental – PPAG –, por meio de emendas de iniciativa popular. As 
audiências públicas para ouvir as demandas da sociedade acontecem anualmente, durante 
a tramitação do projeto de lei do PPAG na Assembleia. 
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Na temática “Indústria, Comércio e Serviços”, foram apresentadas 25 propostas que, 
após aglutinação, podem ser resumidas em 21 demandas principais.

De um modo geral, as propostas tiveram um foco eminentemente regional ou local, 
revelando demandas não atendidas pelo poder público de todas as esferas. Todos os te-
mas são de competência da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo 
da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG –, e, recorrentemente, são 
debatidos em reuniões e audiências promovidas por essa comissão.

Foram apresentadas propostas que reúnem demandas das regiões do Jequitinhonha/
Mucuri; relacionadas a incentivos para a atração e ampliação de empresas geradoras de 
empregos; Central, que solicita apoio à Cooperativa de Garimpeiros; e Sul de Minas, para 
implantação de distritos industriais nas cidades da região. Destaca-se também uma propos-
ta do Vale do Rio doce, relacionada ao Comércio Exterior. 

Comércio

Foram apresentadas propostas, referentes ao comércio exterior, que pleiteiam a ins-
talação de Zona de Processamento de Exportação e de um porto seco (aduana da Receita 
Federal) no Vale do Rio Doce, com o objetivo de fomentar a criação de cadeias produtivas 
voltadas para a exportação. “A priori”, são políticas de atribuição federal, tanto do ponto de 
vista legislativo quanto do executivo. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• encaminhar ofícios de solicitação de providências tanto à Receita Federal quan-
to ao Ministério do Desenvolvimento;

• acionar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico – Sede –, soli-
citando informações sobre algum estudo ou ação planejada pelo governo do 
Estado com os mesmos objetivos.

Cooperativismo

Foi apresentada uma única proposta, com foco específico na cidade de Corinto, em que 
é solicitado apoio à Cooperativa de Garimpeiros dessa cidade. 
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Diante da proposta apresentada, sugere-se incluir na agenda da ALMG:
• realizar audiência pública no referido Município, para se discutir a situação da 

referida  cooperativa e as possíveis medidas a serem tomadas, antes de se en-
caminhar ofícios à Sede e à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – 
Sedese.

Incentivos

Esse tema abarca o maior número de propostas apresentadas: 9, após a aglutinação. O 
pleito principal diz respeito a incentivos para a atração e ampliação de empresas gerado-
ras de emprego em diversas regiões do Estado. Com esse teor, merece destaque o grande 
número de propostas referentes à região Jequitinhonha/Mucuri: nove no total. Poucas pro-
postas referiram-se especificamente a incentivos fiscais, o que denota demandas relativa-
mente difusas, mesmo que deixem claro uma situação de relativa estagnação econômica 
das regiões apontadas. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG: 

• remeter ofícios: aos órgãos estaduais do Sistema Estadual de Desenvolvimento 
Econômico; à Secretaria de Estado de Fazenda – Sefaz –, quando o pleito for es-
pecífico para incentivos fiscais; e ao Instituto de Desenvolvimento dos Vales do 
Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas – Idene –, quando forem deman-
das das regiões de sua atuação. 

• realizar audiências públicas para debater e tentar encontrar soluções para as 
cidades dessa região do Estado.

Indústria

Muito ligadas ao tema “Incentivos”, as propostas aqui apresentadas refletem um reco-
nhecimento do setor industrial como indutor do desenvolvimento econômico e buscam, 
portanto, ações estatais visando a uma maior industrialização de suas regiões. Cabe des-
tacar que três propostas solicitam que sejam realizadas ações no sentido de se aproveitar 
o potencial econômico do subsolo do Centro-Norte de Minas Gerais, com a instalação 
de indústrias extrativas e de processamento de minérios e gás natural presentes nesses 
locais. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realizar debate ou audiência pública naquela região, debatendo a exploração 
mineral;

• encaminhar requerimentos à Sede, ao Instituto de Desenvolvimento Integra-
do de Minas Gerais – Indi – e ao Idene (se for o caso), pedindo informações e 
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a implantação de políticas de aproveitamento dos potenciais econômicos das 
regiões citadas.

Infraestrutura para o Desenvolvimento Econômico

Neste tema foram classificadas as propostas que pedem apoio ou solicitam a implanta-
ção de distritos industriais em cidades de duas regiões do Estado – Jequitinhonha/Mucuri e 
Sul de Minas – ou no Estado como um todo. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• enviar ofícios à Sede, ao Idene (se for o caso), ao Indi e à Companhia de De-
senvolvimento Econômico de Minas Gerais – Codemig –, requerendo a realiza-
ção de estudos de viabilidade para a implantação desses distritos industriais. As 
mesmas audiências públicas sugeridas no item “Incentivos”, a serem realizadas 
na região do Jequitinhonha/Mucuri, poderiam debater essa questão.

Microempreendedor, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Foi apresentada apenas uma proposta neste subtema, a qual se refere genericamente a 
um apoio a pequenas e microempresas do Estado de Minas Gerais. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• enviar ofício à Sede e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG 
–, solicitando um olhar especial e empenho desses órgãos para apoiar esses 
empreendimentos.
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A política pública relativa ao meio ambiente foi objeto de 48 sugestões e demandas. Es-
sas demandas estão relacionadas principalmente ao tema Recursos Hídricos, em especial no 
aspecto de qualidade e quantidade das águas, que foi objeto de 27 sugestões (59% do total), 
com destaque para a região Jequitinhonha/Mucuri, de onde saíram 17 dessas propostas.

As demandas apresentadas traduzem a importância estratégica da preservação e con-
servação dos recursos hídricos, importante instrumento indutor do desenvolvimento eco-
nômico e social do Estado, bem como a necessidade premente de investimentos nesse 
setor, que contribuam para a melhoria da saúde e da qualidade de vida da população, bem 
como para a preservação do meio ambiente. 

Atenta a essa demanda, a ALMG criou, em março de 2013, a Comissão Extraordinária 
das Águas, com a finalidade de realizar estudos e debates sobre a situação dos recursos 
hídricos do Estado, propor políticas públicas que possam promover o uso racional e susten-
tável dos recursos hídricos do Estado, a sua proteção e conservação, e propor a atualização 
dos instrumentos legais sobre a matéria.

Licenciamento e Regularização Ambiental

Do total de 48 demandas apresentadas para o tema meio ambiente, 5 (cerca de 10,5%) 
abordaram a temática do licenciamento e regularização ambiental. Essas demandas foram 
aglutinadas nas seguintes propostas:

• alterar as normas e condições de licenciamento ambiental, de modo a torná-lo 
mais célere e menos burocrático, mas sem perda de qualidade;

• discutir os critérios do licenciamento ambiental da mineração.
Tem sido observada uma grande expectativa no sentido de se reformularem as nor-

mas e procedimentos de licenciamento ambiental no País, de modo a torná-lo mais célere, 
menos burocrático, porém, sem perda de qualidade. A discussão do tema, de interesse da 
sociedade civil, do setor empresarial e do governo, merece uma especial atenção desta 
Casa. Processos de licenciamento ambiental demorados não significam, necessariamente, 
garantia de qualidade da análise ou proteção de danos ambientais futuros. A legislação que 
rege o assunto data de 1981 e foi disciplinada, inicialmente, por resolução do Conselho Na-
cional do Meio Ambiente – Conama – em 1986. Posteriormente, nova resolução foi editada 
em 1997 sem que a discussão de um tema tão relevante quanto este fosse analisado pelas 
Casas Legislativas da União ou dos estados. As divergências de opiniões, as convergências 
de compreensões acerca do assunto e o balizamento de diretrizes sobre um tema tão im-
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portante quanto o licenciamento ambiental indicam claramente a necessidade de que os 
Parlamentos de todas as esferas de poder abracem a causa.

Encontra-se em tramitação na ALMG o Projeto de Lei nº 2.436, de 2011, de autoria do depu-
tado Célio Moreira, que institui a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento 
no licenciamento ambiental, medida que facilitaria muito sua inter-relação com os instrumentos 
já existentes para gestão de bacias. No âmbito do licenciamento ambiental, a análise do impacto 
do empreendimento sob os aspectos de qualidade e quantidade das águas da bacia hidrográfica 
é essencial para integrar a gestão da bacia hidrográfica com a gestão ambiental.

Em relação à proposta relacionada aos empreendimentos minerários, ressalte-se que a As-
sembleia promoveu diversos eventos para discuti-lo. O Seminário Minas de Minas, realizado em 
2008, resultou em diversas propostas para políticas públicas na área, entre as quais se destaca a 
criação da Comissão Permanente de Minas e Energia no Parlamento mineiro. 

A legislação sobre mineração é de competência privativa da União. Contudo,   principal-
mente nos últimos anos, a Assembleia tem marcado a sua atuação por meio do diálogo com 
os setores produtivos e ambientais com o objetivo de criar mecanismos que favoreçam a 
atividade de mineração, sem descuido dos impactos, inerentes à mineração, sobre o solo, 
os recursos hídricos, a flora, a fauna e as cavidades naturais subterrâneas.

Um forte exemplo dessa atuação foram os constantes debates patrocinados pelas Co-
missões de Meio Ambiente e de Minas e Energia, e o extenso diagnóstico sobre o uso e a 
ocupação territorial da Serra da Moeda, registrados no relatório final da Comissão Especial 
das Serras da Moeda e da Calçada, que propôs um modelo de desenvolvimento sustentável 
para  essas cadeias montanhosas e as alternativas legais para sua efetivação. 

Como se observa, esta Casa está atenta às demandas observadas, contudo, diante das 
sugestões apresentadas, verifica-se a relevância de avançar no debate e aprofundamento 
das questões ligadas ao tema. Para tanto, sugere-se:

• Discussão, em audiência pública conjunta das Comissões de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e de Minas e Energia, sobre os critérios do licen-
ciamento ambiental em mineração, em especial quanto a: 
1. proteção dos campos rupestres ferruginosos; 
2. simplificação dos procedimentos para obtenção das licenças ambientais 

pela adoção de um plano diretor de longo prazo;
3. revisões periódicas do Estudo de Impacto Ambiental – EIA; 
4. registro da reserva legal; 
5. plano de recuperação de áreas degradadas e de fechamento de minas;  
6. proteção de cavidades subterrâneas.

• Prosseguimento das discussões referentes à tramitação do PL nº 2.436, de 2011, 
que  institui a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento no 
licenciamento ambiental.

Instrumentos Econômicos de Gestão Ambiental

Do total das propostas, apenas uma abordou a temática de instrumentos econômicos 
de gestão ambiental, relativa ao Bolsa Verde. O Bolsa Verde é um incentivo financeiro, ins-
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tituído pela Lei 17.727, de 2008, destinado a remunerar os produtores rurais, pela conser-
vação dos recursos hídricos e da biodiversidade. Segue a demanda sugerida:

• efetivar, consolidar e garantir maior aporte de recursos ao Bolsa Verde.
É importante para o sucesso e a viabilidade do Bolsa Verde a garantia de recursos em 

volume e prazo necessários ao financiamento. Entretanto, diante das limitações orçamen-
tárias do poder público estadual, depreende-se que será tarefa de difícil realização, em 
curto e médio prazo, implementar o Bolsa Verde em toda a sua dimensão. Assim sendo, é 
fundamental que esta Casa se esforce a cada ano para que novos e maiores recursos sejam 
aportados ao Bolsa Verde.  

Nesse sentido, encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.617, de 2012, 
que visa incluir entre os recursos financeiros para fazer frente às despesas do Bolsa Verde 
50% dos valores arrecadados com a cobrança de multa administrativa por infração à Lei nº 
14.181, de 2002, que dispõe sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de 
desenvolvimento da pesca e da aquicultura no Estado e dá outras providências. 

Diante da relevância do tema, verifica-se a necessidade de se avançar no debate e dis-
cussão, sendo sugeridas as seguintes iniciativas:

• acompanhamento estrito desta Casa da gestão e da aplicação dos recursos do 
benefício Bolsa Verde, por meio de pedidos de informação, audiências públicas e 
visitas técnicas a beneficiários, até a efetiva consolidação de seu funcionamento;

• prosseguimento das discussões referentes à tramitação do Projeto de Lei nº 
3.617, de 2012.

Biodiversidade

Do total das demandas, 5 (cerca de 10,5%) abordaram a temática da biodiversidade, 
sendo que destas, 2 se referiam à necessidade de ajuste da Lei Florestal Mineira ao Código 
Florestal. As demandas foram aglutinadas nas seguintes propostas:

• readequação da Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre as Políticas Florestal e 
de Proteção à Biodiversidade no Estado, à Lei Federal de Proteção da Vegetação 
Nativa (Lei Federal nº 12.651, de 2012);

• criação de parques;
• promoção da guarda responsável e da proteção dos animais, de maneira a proi-

bir atividades que provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais 
a crueldade.

Em 25 de maio de 2012, a União trouxe ao ordenamento jurídico a Lei Federal nº 12.651, 
que trata da proteção da vegetação nativa e dá outras providências. Essa lei substituiu o 
Código Florestal (Lei Federal nº 4.771, de 1965), caracterizando-se como um novo pacto na 
busca do desenvolvimento sustentável por meio da conciliação entre ocupação do solo e 
conservação do meio ambiente e dos recursos naturais. No plano federal, na tramitação do 
respectivo projeto de lei, realizou-se uma discussão ampla, de grande repercussão na mídia 
nacional, que envolveu setores produtivos, sociedade civil e especialistas.

Vale comentar que parte significativa dos novos conceitos adotados pela regra geral da 
União são egressos da Lei Florestal mineira ou das sugestões apresentadas, tais como:
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• conceito de áreas rurais consolidadas;
• exigência de recomposição também de áreas de preservação permanente – 

APPs;
• flexibilização de regras, condicionada à qualidade do Zoneamento Ecológico 

Econômico – ZEE – dos estados;
• admissão de sistemas agroflorestais ou utilização de espécies florestais de inte-

resse econômico na recomposição de áreas com restrição de uso, facilitando o 
financiamento do processo, a delimitação e proteção legal das APPs de veredas;

• pagamento por serviços ambientais referentes à proteção da vegetação nativa.
Com a entrada em vigor da Lei Federal nº 12.651, de 2012, cabe aos estados adequarem 

a ela a sua legislação ambiental. 
A partir de uma intensa discussão interna entre a Secretaria de Estado de Meio Am-

biente e Desenvolvimento Sustentável – Semad – e a Secretaria de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento – Seapa –, o governo de Minas Gerais encaminhou à Assembleia 
Legislativa o Projeto de Lei nº 3.915, de 2013, o qual dispõe sobre as políticas florestal e 
de proteção à biodiversidade no Estado, propondo substituir a Lei nº 14.309, de 2002. Esse 
projeto foi anexado ao Projeto de Lei nº 276, de 2011, e encontra-se em tramitação.

Quanto à demanda de criação de parques, ressalta-se que se encontram em tramitação 
nesta Casa relevantes projetos dessa natureza, entre os quais se pode citar: 

• Projeto de Lei nº 3.687, de 2013, de autoria do governador do Estado, que dis-
põe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual da Serra do Papa-
gaio, localizado nos Municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pou-
so Alto. Essa alteação de limites consiste em acrescentar 4.993,62ha e desafetar 
outros 2.837,47ha que já possuem uso antrópico consolidado, promovendo a 
efetiva conservação dos recursos ambientais na região;

• Projeto de Lei nº 3.649, de 2012, de autoria do governador do Estado, que esta-
belece os limites do Monumento Natural Estadual Pico do Ibituruna, no Municí-
pio de Governador Valadares.

Com relação à demanda de proteção dos animais, encontra-se em tramitação na ALMG 
o Projeto de Lei nº 1.197, de 2011, que institui o Código Estadual de Proteção aos Animais 
no âmbito do Estado. Devido à relevância da matéria, sugerimos que esta Casa promova um 
amplo debate acerca do projeto, com todos os segmentos da sociedade.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• intensificação dos debates e discussões em torno da tramitação do Projeto de 
Lei nº 3.915, de 2013, uma vez que o impacto legislativo das matérias nele dis-
ciplinadas sobre a preservação do meio ambiente e sobre as atividades produti-
vas do setor agropecuário e de silvicultura é de grande relevância;

• prosseguimento das discussões referentes à tramitação dos Projetos de Lei nºs 
3.617, de 2012; 3.649, de 2012; e 1.197, de 2011;

• discussão, em audiências públicas, sobre as medidas necessárias à conservação 
e aproveitamento sustentável dos biomas e de ecossistemas especiais do Esta-
do;
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• acompanhamento, por esta Casa, das ações de regularização fundiária de Uni-
dades de Conservação do Estado, incluída situação do passivo e sua projeção, 
além da discussão de soluções de financiamento apresentadas no Plano Pluria-
nual de Ação Governamental e na Lei Orçamentária Anual.

Recursos Hídricos – Qualidade e Quantidade das Águas

Do total das demandas, 27 (cerca de 56%) abordaram a temática de Recursos Hídricos- 
Qualidade e Quantidade das Águas. Destas, 7 foram relativas à necessidade de recuperação 
e preservação dos cursos d’água, 9 direcionadas à necessidade de ações e políticas que 
contribuam para mitigação dos efeitos da seca e 11 relacionadas à necessidade de constru-
ção de barragens de acumulação de água da chuva, como forma de atenuar o impacto das 
longas estiagens. 

As demandas foram aglutinadas nas seguintes propostas:
• recuperar e preservar os cursos d’água;
• recuperar e preservar as nascentes dos rios;
• empreender e incentivar a adoção de ações estruturantes e emergenciais de 

convivência com a seca, destacando-se a construção de barragens de acumu-
lação de água de chuva, como forma de atenuar e mitigar os efeitos de longas 
estiagens ;

• efetivar uma política estadual de convivência com a seca.
Observa-se que um tema intensamente debatido durante as audiências de Prestação de 

Contas foram os problemas decorrentes da seca. 
Nas regiões do Semiárido mineiro e seu entorno, a situação é agravada pela grande 

intermitência do período de chuvas, prevalecendo a estiagem durante a maior parte do 
ano. Nesse cenário, a ação do Estado é imprescindível para garantir a redução da pobreza 
e a universalização do acesso regular à água destinada ao consumo humano e ao desenvol-
vimento sustentável na região, com vistas a fortalecer sua fragilizada agricultura, base de 
sustento da população. 

Segundo dados do Ministério da Integração Nacional relativos a abril de 2013, 127 mu-
nicípios no Estado de Minas Gerais, onde residem 639.926 habitantes, encontravam-se em 
situação de emergência, reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, devido ao 
longo período marcado pela falta de chuva em 2012.

Atenta a essas demandas, esta Casa realizou audiência pública no âmbito da Comissão 
Extraordinária das Águas, no dia 13/5/2013, para discutir a execução do “Programa Água 
para Todos”, que institui políticas para regiões que sofrem com escassez de água. O pro-
grama integra o Plano Brasil sem Miséria e tem como meta principal a universalização do 
acesso à água para a população rural do Semiárido brasileiro. Em Minas Gerais, o programa 
é executado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e 
Mucuri e do Norte de Minas e objetiva a ampliação do abastecimento regular de água para 
o consumo humano e para o desenvolvimento sustentável por meio de intervenções estru-
turais em espaços regionais localizados nas áreas de abrangência do Semiárido mineiro e 
seu entorno – áreas com maior incidência de seca.  



82_____

Su
ge

st
õe

s 
pa

ra
 a

 a
ge

nd
a 

20
13

-2
01

5

Na audiência pública, lideranças regionais do Vale do Jequitinhonha questionaram a 
forma como o programa está sendo executado, alegando que, até o momento, há apenas 
projetos de poços artesianos e sistemas simplificados de abastecimento, e não obras mais 
estruturantes e duradouras. 

De maneira a contribuir para a atenuação dos efeitos da seca e para a melhoria da 
oferta de água no Semiárido mineiro, foi sancionada a Lei nº 18.404, de 2009, que dispõe 
sobre a política estadual de estímulo à construção de barragens para o desenvolvimento 
econômico do Norte e Nordeste de Minas Gerais.

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 1.372/2011, que institui a Po-
lítica Estadual de Combate à Seca no Semiárido Mineiro, suprindo uma importante lacuna 
legal. Embora exista um conjunto expressivo de medidas legais voltadas para o combate 
aos efeitos da seca no Semiárido mineiro, não há documento algum na legislação ordinária 
estabelecendo, de forma articulada e detalhada, as diretrizes, os objetivos e instrumentos, 
entre outras medidas correlatas, para o Estado conduzir uma política que promova o de-
senvolvimento daquela região. 

Outra demanda percebida no evento de Prestação de Contas foi a necessidade de 
preservação dos recursos hídricos. Nesse sentido, a ALMG aprovou recentemente leis de 
grande relevância na questão das águas. A Lei nº 20.311, de 2012, permite que parcela de 
recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias 
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais seja utilizada para o custeio da estruturação e ma-
nutenção de Comitês de Bacias Hidrográficas, de modo a fortalecer a sua atuação na gestão 
de recursos hídricos.

A Lei nº 15.082, de 2004, dispõe sobre os rios de preservação permanente, que são 
cursos de água ou trechos destes, com características excepcionais de beleza ou dotados 
de valor ecológico, histórico ou turístico, em ambientes silvestres naturais ou pouco alte-
rados. Nesse sentido, encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.614, de 
2012, que visa permitir a extração de areia e cascalho em rios de preservação permanente, 
desde que haja expressa autorização do órgão ambiental competente, mediante medidas 
mitigadoras e compensatórias.

No momento atual, encontram-se em discussão nesta Casa proposições de peso para 
os recursos hídricos: o projeto de lei sobre mudanças climáticas (Projeto de Lei nº 3.607, de 
2012) e as proposições que tratam da reformulação do Código Florestal de Minas Gerais, 
vale dizer, a Lei nº 14.309, de 2002, que dispõe sobre a proteção da biodiversidade, tema 
intimamente relacionado às águas, nos seus aspectos qualitativos e quantitativos.

O Projeto de Lei nº 3.607, de 2012, de autoria do governador do Estado, institui a Po-
lítica de Mudança do Clima do Estado de Minas Gerais, tendo sido anexado ao Projeto de 
Lei nº 1.269, de 2011, que dispõe sobre a Política Estadual de Apoio às Ações e Empreen-
dimentos Voltados para a Implantação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL. 
O projeto de lei sobre  mudanças climáticas sobressai como um importante instrumento 
para impulsionar o Estado de Minas Gerais a combater o aquecimento global, bem como 
para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e 
esperados da mudança do clima.

Outra importante iniciativa da Assembleia Legislativa foi a criação, em parceria com es-
tados vizinhos, das Comissões Interestaduais Parlamentares – CIPEs – para estudos de suas 
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principais bacias hidrográficas: a do São Francisco e a do Rio Doce. Vale destacar que a atu-
ação parlamentar nessas comissões tem sido marcada pela liderança e pelo compromisso 
com o pleno desenvolvimento sustentável dessas regiões.

O elevado número de demandas relativas aos recursos hídricos percebidas no evento 
de Prestação de Contas reflete a grande relevância do tema e a necessidade de atuação da 
ALMG nesse segmento.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• intensificação dos debates e discussões em torno da tramitação do Projeto de 
Lei nº 1.372, de 2011, uma vez que o impacto legislativo de uma política estadu-
al de combate à seca no Semiárido mineiro é de grande relevância;

• intensificação dos debates e discussões, no âmbito da Comissão Extraordinária 
das Águas, de políticas públicas que possam promover o uso racional e susten-
tável dos recursos hídricos;

• continuidade da tramitação do projeto de lei sobre mudanças climáticas;
• continuidade da tramitação do Projeto de Lei nº 3.915, de 2013, que dispõe so-

bre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.
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O tema mineração foi objeto de oito propostas, que focaram os temas produção mineral 
e receitas oriundas da atividade minerária. Na região Central do estado, foram formuladas 
propostas que abordaram a regularização de garimpeiros e pequenos extratores de pedras 
preciosas e os “royalties” da mineração. No Alto Paranaíba, as propostas também deman-
daram a discussão do tema dos “royalties”, além da produção de fertilizantes em Patro-
cínio. Já do Sul de Minas, saíram sugestões relacionadas aos impostos incidentes sobre a 
produção de água mineral. 

Receitas Oriundas da Atividade Minerária

A partir das sugestões recebidas, foi formulada a seguinte proposta sobre o tema “Re-
ceitas Oriundas da Atividade Minerária”:

• discussão sobre a tributação sobre a atividade minerária.
O Poder Executivo Federal encaminhou o Projeto de Lei nº 5.807, de 2013, o qual dispõe 

sobre a atividade de mineração, cria o Conselho Nacional de Política Mineral e a Agência 
Nacional de Mineração – ANM – e dá outras providências. Além de dispor sobre diversos 
assuntos de interesse para as atividades de mineração, o projeto de lei altera a tributação 
sobre atividade minerária, notadamente sobre a Compensação Financeira pela Exploração 
de Recursos Minerais, cujos valores são repassados à União, estados e municípios. Tendo 
em vista que Minas Gerais é o principal estado minerador do País, essas alterações no mar-
co regulatório federal são de especial interesse para nossa economia. Observa-se que na 
Comissão de Minas e Energia foi aprovado o Requerimento de Comissão nº 6.562/2013, no 
qual se solicita a realização de debate público sobre esse assunto.

Diante da proposta apresentada e dos comentários acima, sugere-se incluir na agenda 
da ALMG:

• realização de debate público sobre a alteração do marco regulatório federal so-
bre mineração.

Produção Mineral

Sobre o tema “Produção Mineral”, as sugestões foram aglutinadas na forma da seguinte 
proposta:

• regularização de garimpeiros e pequenos extratores de pedras preciosas.
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A Constituição Federal determina que a União crie áreas de garimpagem e também defi-
na prioridade nas outorgas para pesquisa e lavra aos garimpeiros organizados em coopera-
tivas nas quais estejam atuando. Todavia, os garimpeiros e pequenos extratores de pedras 
preciosas enfrentam grandes dificuldades para conseguir regularizar suas atividades, espe-
cialmente em face do direito minerário, ambiental e trabalhista. A clandestinidade, além de 
acarretar insegurança e baixa qualidade de vida aos que trabalham nesses empreendimen-
tos, também resulta em evasão de divisas que iriam para o poder público.

Diante da proposta apresentada e dos comentários acima, sugere-se incluir na agenda 
da ALMG:

• realização de audiência pública para discutir a regularização de garimpeiros e 
pequenos extratores de pedras preciosas.
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As 117 propostas relativas ao tema de Município e Desenvolvimento Regional englo-
bam diversas questões dos Municípios, refletindo as necessidades próprias tanto das áreas 
urbanas quanto das áreas rurais de um Estado amplo e variado como Minas Gerais. Essas 
propostas foram aglutinadas por afinidade temática, gerando 88 sugestões de agenda. O 
estudo dessas sugestões revela demandas que vão desde temas mais abrangentes, como 
mudança da regionalização administrativa do Estado, até questões pontuais e prementes, 
como calçamento de ruas. Embora as demandas tenham sido semelhantes entre as regiões 
do Estado, cabe destacar, na região Triângulo, a demanda pela criação da Região Metropo-
litana do Triângulo, e, na região Rio Doce, a demanda pela alteração da regionalização do 
Estado, de forma a contemplar a especificidade do Município de Governador Valadares. 
Dada a natureza do tema, diversas propostas dizem respeito a ações de iniciativa municipal, 
o que limita a atuação do Legislativo estadual a iniciativas como a destinação de recursos 
aos Municípios por emendas parlamentares ao orçamento estadual.

Municípios e Governança Regional e Urbana

Quatorze propostas abordaram o tema Municípios e Governança Regional e Urbana. 
Elas se referem a pedidos de apoio à ALMG para gestão, governança e capacitação munici-
pal. De acordo com a distribuição de competências constitucionais, essa não é uma função 
típica do Poder Legislativo estadual. É importante ressaltar entretanto, o papel articulador 
da ALMG, que por meio de seus parlamentares e de diversas atividades de interiorização, 
facilita o diálogo entre os Municípios e os Poderes Executivos estadual e federal. Além dis-
so, a ALMG também intervém diretamente em certas realidades locais, por meio de proje-
tos como o Cidadania Ribeirinha.

Municípios e Governança Regional e Urbana – Regionalização

Três propostas solicitam a inclusão do Município de Governador Valadares na área de 
atuação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – Idene – e 
da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene. Como já foi relatado em 
outros eventos institucionais, diversas lideranças julgam inadequada a atual regionalização 
de Governador Valadares, cuja inclusão na macrorregião do Vale do Rio Doce e do Vale 
do Aço ocultaria suas peculiaridades. Em especial, aquele Município seria relativamente 
pobre, demandando atenção diferenciada do poder público. Essa é uma demanda que tem 



_____87

Su
ge

st
õe

s 
pa

ra
 a

 a
ge

nd
a 

20
13

-2
01

5

sido  assumida por Deputados mineiros, por meio de seus mandatos, na Assembleia. A te-
mática da regionalização tem sido central na atuação do poder público estadual nos últimos 
anos, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. Este momento é, portanto, 
propício para debater tal tipo de demanda.

Municípios e Governança Regional e Urbana – Regionalização – 

Região Metropolitana

Uma proposta se refere à criação de zona metropolitana no Triângulo Mineiro. Trata-se 
de tema que está sendo bastante discutido em 2013. Tramitam atualmente na Assembleia 
os Projetos de Lei Complementar 16/2011 e 35/2013, que tratam da temática de instituição 
de região metropolitana. Além disso, a ALMG realizou debates no Triângulo Mineiro, com 
vistas a informar e fomentar o debate sobre o tema, além de audiência pública na sede do 
Poder, em Belo Horizonte.  

Municípios e Governança Regional e Urbana – Política Urbana – 

Moradia

Treze propostas referentes a moradia foram apresentadas. A temática da moradia é 
sempre central no Brasil e em Minas Gerais, considerando a dificuldade histórica em se ob-
ter crédito habitacional e, nos últimos anos, o alto valor dos terrenos e dos imóveis. Esses 
fatores, conjugados com a limitação de renda de parcela importante da população, têm 
dificultado o acesso à moradia de qualidade. As propostas apresentadas são reflexo desse 
cenário, destacando a importância da oferta de moradia e também do registro e legaliza-
ção de sua posse. Trata-se de seara em que a Assembleia Legislativa possui capacidade de 
atuação restrita, considerando suas atribuições constitucionais, mas podendo fomentar e 
informar o debate público. 

Municípios e Governança Regional e Urbana – Regionalização – 

Associativismo Municipal

Cinco propostas tratam de associativismo municipal. Em um Estado como Minas Gerais, 
com extenso número de Municípios, muitos dos quais com população reduzida, o associa-
tivismo é uma forma de otimizar a oferta de serviços públicos e criar capacidades institu-
cionais. Trata-se de uma área em que, embora a iniciativa seja claramente dos entes muni-
cipais, a ALMG pode atuar subsidiariamente, por exemplo, por meio de palestras e debates 
em que a temática seja apresentada. 

Municípios e Governança Regional e Urbana – Regionalização – 

Política Urbana
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Foram apresentadas 52 propostas referentes a demandas próprias de política urbana. 
A maioria delas se refere a necessidades pontuais dos Municípios, como fornecimento de 
energia elétrica, asfaltamento, ciclovias, manutenção de estradas vicinais e realização de 
obras de acessibilidade. Trata-se de demandas que, embora importantes, permitem uma 
atuação limitada por parte da ALMG, devido às suas atribuições constitucionais. Essa é 
uma área, porém, em que os parlamentares podem intervir por meio de suas emendas 
orçamentárias, quando da elaboração do orçamento estadual. Cumpre ressaltar que or-
çamento estadual pode sofrer intervenções por ocasião da revisão do Plano Plurianual de 
Ação Governamental – PPAG –, que tramita na ALMG e é aberto a propostas de emendas 
formuladas diretamente pelo cidadão. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG as seguintes atividades:

• realizar audiência pública para debater a revisão da regionalização do Estado de 
Minas Gerais;

• realizar audiência pública  para discutir programas de moradia popular em âm-
bito estadual e federal, e sobre o alto valor dos imóveis e dos terrenos;

• divulgar o processo de revisão do PPAG nos Municípios que apresentaram de-
mandas pontuais por infraestrutura urbana, possibilitando aos interessados 
proporem suas sugestões diretamente no processo orçamentário;

• promover ciclo de debates sobre associativismo municipal em gestão pública e 
oferta de serviços municipais.
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A Política Fundiária foi objeto de sete sugestões e demandas. Essas demandas tiveram 
destaque especial na discussão do tema “Política Fundiária Rural”, que recebeu seis suges-
tões (86% do total das demandas), sendo três relativas aos assentamentos de reforma agrá-
ria, oriundas das regiões Noroeste de Minas e Jequitinhonha/Mucuri, e três à regularização 
fundiária, provenientes das mesmas regiões. A outra sugestão, oriunda da região Central, 
foi relativa à Política Fundiária em terras quilombolas.

A Política Fundiária tem como objetivo o reconhecimento e a regularização da domi-
nialidade e da posse das terras nos meios rurais e urbanos. Essa política pública também 
compreende a resolução de conflitos sobre a propriedade de terras, inclusive aqueles origi-
nados da luta pelo acesso à terra e à moradia, tanto no campo como nas cidades. 

A regularização e a legitimação da posse de um imóvel, seja urbano ou rural, são con-
dições essenciais para se estabelecer a segurança jurídica nas relações de propriedade. 
Indispensável para tal legitimação é assegurar a realização da função social da proprie-
dade, a qual contribui para o desenvolvimento econômico sustentável e para a melhoria 
do bem-estar da sociedade. Dessa forma, a Política Fundiária se relaciona com as demais 
políticas de gestão territorial ambiental e de ocupação, uso e desenvolvimento urbano e 
rural.

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, nos termos e limites da Constituição Estadu-
al, supervisiona a execução da Política Fundiária pelo Poder Executivo. Essa supervisão se 
dá pela autorização da titulação de terras e por meio do exame de relatórios de execução 
da Política Fundiária. A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial e a Comissão 
de Assuntos Urbanos e Regionalização são os pontos focais para discussão dos problemas 
relacionados à Política Fundiária rural e urbana. 

Política Fundiária Rural – Assentamentos de Reforma Agrária

Do total de sete demandas apresentadas para a Política Fundiária, três (cerca de 43%) 
abordaram a temática do Assentamento de Reforma Agrária. Essas demandas foram agluti-
nadas nas seguintes propostas:

• agilizar os processos de legalização fundiária dos assentamentos rurais;
• melhorar as condições de moradia e qualidade de vida do assentado.

As políticas públicas de reforma agrária são conduzidas precipuamente no âmbito fe-
deral, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra. Por outro 
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lado, o desenvolvimento dos assentamentos depende significativamente das demais po-
líticas públicas para o meio rural. Os programas de reforma agrária e de crédito fundiário 
articulam-se com políticas públicas de assistência técnica e instalação de infraestrutura pro-
dutiva e de habitação nessas propriedades.

A partir de 2008, o Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais – Iter-MG – deixou de 
ter uma ação específica para aquisição de terras para reforma agrária, deixando essa função 
a cargo da União. Por conseguinte, as ações do Iter-MG na política de reforma agrária se es-
pecializaram na mediação de conflitos e na assistência social a acampamentos em situação 
crítica. Na mediação de conflitos fundiários, as audiências públicas conduzidas pela ALMG 
também têm se mostrado instrumentos eficazes.

Em Minas Gerais, os beneficiários de terras em assentamentos de reforma agrária e em 
perímetros de irrigação não precisam pagar taxas e emolumentos cartoriais para registrar 
sua nova propriedade, conforme dispõe a Lei nº 14.313, de 2002.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• monitoramento da execução da emenda ao PPAG – Ação 4008 – “Apoio às Par-
cerias Fundiárias e Ações de Cidadania”, destinada a prestar apoio aos grupos 
em situação de risco em conflitos fundiários, especialmente em acampamentos 
não regularizados pelo poder público.

Política Fundiária Rural – Regularização Fundiária

Do total de sete demandas apresentadas para a Política Fundiária, três (cerca de 43%) 
abordaram a temática da Regularização Fundiária. Essas demandas foram aglutinadas nas 
seguintes propostas:

• intermediar conflitos fundiários;
• apoiar e fortalecer os processos de regularização fundiária.

A ALMG chancela os processos de titulação, aprovando a legitimação de posse em ter-
ras públicas devolutas rurais a quem comprove ter destinado a terra à sua função social. 

Encontra-se em tramitação nesta Casa o Projeto de Lei nº 2.595, de 2011, que regula-
menta o § 7º do art. 246 e o § 9º do art. 247 da Constituição do Estado. Essa proposição  
tem por objetivo regulamentar dispositivos da Constituição do Estado que autorizam o Po-
der Executivo a promover a alienação e a concessão administrativa de terras públicas e 
devolutas sem prévia autorização legislativa. 

Com a promulgação da Emenda à Constituição nº 34, de 1998, esta Casa permitiu ao 
Executivo promover, como regra geral, a alienação e a concessão de terras públicas e devo-
lutas com até 100ha sem prévia autorização legislativa, para dar maior celeridade aos pro-
cessos de regularização desses imóveis. Acima de 100ha, a intervenção da Assembleia se 
impõe como ato indispensável para a validade da concessão ou alienação. Nessa hipótese, 
o governador do Estado encaminha mensagem solicitando a anuência deste Poder. Por sua 
vez, essa mensagem é transformada em projeto de resolução, que se submete à apreciação 
e à votação dos deputados em dois turnos. 
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Essa emenda prevê um modelo alternativo de exercício pela Assembleia do controle das 
terras públicas e devolutas não submetidas ao processo de votação. Nele, o Executivo tem a 
obrigação de enviar a esta Casa, com antecedência mínima de 90 dias em relação à expedição 
do título ou à celebração do contrato, a lista das áreas que serão alienadas ou concedidas ad-
ministrativamente, sem prévia autorização legislativa. E, anualmente, o Executivo é obrigado, 
também, a elaborar um relatório das atividades relacionadas com a alienação ou a concessão 
administrativa dessas áreas. Porém, esse dispositivo ainda não está regulamentado.

 
Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-

da da ALMG:
• prosseguimento das discussões na tramitação do  Projeto de Lei nº 2.595, de 

2011.

Terras Quilombolas

Do total das demandas, uma (cerca de 14%), oriunda da Região Central, abordou a te-
mática da Política Fundiária em Terras Quilombolas. A demanda sugerida no evento de 
Prestação de Contas é apresentada a seguir:

• agilizar a titulação das terras quilombolas em Minas Gerais, já reconhecidas e 
certificadas.

As populações tradicionais, como as quilombolas, apesar de sua ligação histórica com o 
local onde viviam seus antepassados, muitas vezes passam por insegurança jurídica quanto 
à posse e aos limites de suas terras. As políticas públicas fundiárias para essas comunidades 
tradicionais consistem no reconhecimento desse direito à propriedade etnograficamente 
comprovada, de forma a garantir sua reprodução física, social, econômica e cultural.

Quilombolas são membros de comunidades remanescentes dos antigos quilombos. 
O termo “quilombo”, por sua vez, teve seu conceito ampliado na Constituição Federal de 
1988, sendo considerado como tal toda área ocupada por comunidades quilombolas. Até 
cem anos após a assinatura da Lei Áurea, que libertou os escravizados no Brasil, os qui-
lombos eram considerados locais com grandes concentrações de negros que se rebelaram 
contra o regime colonial. A Associação Brasileira de Antropologia define as comunidades 
quilombolas como “grupos que desenvolveram práticas de resistência na manutenção e 
reprodução de seus modos de vida característicos num determinado lugar”. 

Em Minas Gerais, os quilombolas beneficiários das políticas de regularização fundiária 
não precisam pagar taxas e emolumentos cartoriais para registrar sua nova propriedade.

A Fundação Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, é quem reconhece as 
comunidades quilombolas e depois encaminha o laudo para o Incra, que realiza a delimita-
ção das terras e suas titulações. O Iter-MG, como órgão fundiário do Estado, pode prestar 
assistência técnica ao Incra em trabalhos técnicos fundiários e na resolução de conflitos 
envolvendo quilombolas.

O Iter-MG é executor da Ação 4085 – “Apoio à Regularização Fundiária de Áreas Ocu-
padas por Comunidades Quilombolas e Indígenas”, podendo prestar assistência ao Incra 
nessas atividades. 
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Encontra-se em tramitação na ALMG o Projeto de Lei nº 1.147, de 2011, que dispõe 
sobre a regularização fundiária de áreas ocupadas por remanescentes de quilombo-
las. Este PL foi anexado ao Projeto de Lei nº 271, de 2011, que institui o Programa de 
Resgaste Histórico e Valorização das Comunidades Remanescentes de Quilombos em 
Minas Gerais. 

Em 17/12/2012, foi realizada uma audiência pública em São João da Ponte para debater 
a a ocorrência de conflitos agrários na área do quilombo Brejo dos Crioulos, que há mais de 
12 anos espera a titularização de suas terras. 

Entre as emendas populares propostas nesta Casa ao PL 3.472/12, do governador, 
que tratou da Lei Orçamentária para 2013, está a que destina recursos para a ação 4085 
– “Apoio à regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades quilombolas e in-
dígenas e tradicionais”. A verba é destinada ao Iter-MG. A emenda atende à PLE 1.778/12, 
de autoria de representantes da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de 
Minas Gerais – Fetaemg. A mesma PLE deu origem a dois requerimentos dirigidos ao Iter: 
um deles solicitando informações sobre a não execução de investimentos previstos para a 
ação 4085, em 2012;   o outro contém  pedido de diagnóstico sobre programas de acesso à 
terra desenvolvidos no Estado.

Diante da proposta apresentada e dos comentários acima, sugere-se incluir na agenda 
da ALMG:

• monitoramento da execução da emenda ao PPAG – Ação 4085 – “Apoio à Regu-
larização Fundiária de Áreas Ocupadas por Comunidades Quilombolas e Indíge-
nas”;

• prosseguimento das discussões na tramitação do  Projeto de Lei nº 1.147, de 
2011.
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A política pública relativa ao saneamento básico foi objeto de 81 sugestões e deman-
das. Os temas que tiveram foco especial nessas demandas foram abastecimento de água, 
esgotamento sanitário e resíduos sólidos. Destaca-se o grande número de demandas pro-
veniente da região do Jequitinhonha/Mucuri (30%), maior demandante no que toca a esses  
três temas.

Na região Central, merecem destaque questões relacionadas ao abastecimento de água 
em Itabira e aos resíduos sólidos e à coleta e tratamento de esgotos em Barbacena. Na 
região Rio Doce, destacaram-se as sugestões sobre coleta e tratamento de esgotos e sobre 
a disposição final dos resíduos sólidos, notadamente sobre aterros sanitários em Governa-
dor Valadares e municípios vizinhos. Já no Sul de Minas, as propostas se dividiram entre os 
temas do abastecimento de água, da coleta seletiva e da disposição final de resíduos. No 
Noroeste de Minas, predominaram as propostas sobre a coleta e o tratamento de esgotos 
em Paracatu e Vazante, e de resíduos sólidos em Unaí. Por fim, as regiões Alto Paranaíba, 
Norte, Centro-Oeste e Mata apresentaram propostas pontuais, principalmente sobre a dis-
posição final dos resíduos sólidos.

Saneamento básico

Cerca de 14% das sugestões abordaram a temática de saneamento básico sem apontar 
demandas específicas.

As demandas percebidas traduzem o grande déficit sanitário existente na maioria dos 
municípios mineiros, à semelhança do que acontece em outros municípios do Brasil, e a 
necessidade premente de investimentos nesse setor que possibilitem e contribuam para a 
melhoria da saúde e da qualidade de vida da população, bem como para a preservação do 
meio ambiente. 

A dívida social acumulada no campo do saneamento é notória e as assimetrias sociais 
com relação à cobertura dos respectivos serviços constituem importante aspecto que de-
mandam uma visão interdisciplinar e uma atuação intersetorial. 

As demandas gerais para o saneamento básico foram aglutinadas na seguinte proposta:
• ampliar o acesso aos serviços de saneamento básico.

Encontra-se em tramitação na Casa o Projeto de Lei nº 1.841/2011, que estabelece di-
retrizes para a política de saneamento básico em regiões metropolitanas. 

A Lei Federal 11.445, de 2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento 
básico, representou um marco regulatório para o setor, prevendo a elaboração de Planos 
de Saneamento Básico em nível nacional, regional e local, com o objetivo de diagnosticar e 
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orientar as ações do poder público nessa área, podendo delegar a organização, a regulação, 
a fiscalização e a prestação desses serviços a entidades públicas ou privadas, nas formas 
permitidas pela legislação. Pelas disposições da lei, os serviços públicos de saneamento bá-
sico, delineados nesses planos, terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, 
sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços. O controle social 
dos serviços públicos de saneamento básico poderá ser feito com a participação de órgãos 
colegiados de caráter consultivo, estaduais e municipais. Ressalta-se que na aplicação de 
recursos não onerosos da União deve ser dada prioridade às ações e empreendimentos que 
visem ao atendimento de usuários ou municípios que não tenham capacidade de pagamen-
to compatível com a autossustentação econômico-financeira dos serviços. 

No que toca a esse tema, a ALMG realizou, desde o início da legislatura, diversas audi-
ências públicas para debater temas específicos da área. 

 Diante da proposta apresentada e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• discussão, em audiência pública, sobre a importância do controle social no sa-
neamento básico, contribuindo para incentivar a participação da sociedade no 
acompanhamento e verificação da execução desta política pública;

• revisão da Lei nº 11.720, de 1994, que dispõe sobre a Política Estadual de Sanea-
mento Básico e dá outras providências, de forma a adequá-la à Lei nº 11.445, de 
2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico.

Abastecimento Público de Água

Aproximadamente 21% das sugestões abordaram a temática do abastecimento de 
água, problematizando a atuação da Copanor no Jequitinhonha/Mucuri e o cumprimento 
das metas de investimento da Copasa no Estado. Percebe-se uma necessidade efetiva de 
melhoria e ampliação da cobertura dos sistemas de abastecimento de água, bem como de 
esclarecimento quanto à atuação da Copanor, que é uma empresa pública subsidiária da 
Copasa, criada pelo governo de Minas, para atender as regiões Norte e Nordeste do Estado. 
As demandas foram aglutinadas nas seguintes propostas:

• ampliar a cobertura dos sistemas de abastecimento de água;
• racionalizar o uso da água, bem como recuperar e conservar os mananciais de 

abastecimento;
• fiscalizar a prestação do serviço público de abastecimento de água, principal-

mente quanto à atuação da Copanor.
Como se observa, esta Casa está atenta às demandas observadas no evento de Pres-

tação de Contas.  Contudo, diante das sugestões apresentadas, verifica-se a relevância de 
avançar no debate e aprofundamento das questões ligadas ao tema.

 
Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-

da da ALMG:
• discussão, em audiência pública, que contribua para esclarecer a população so-

bre as linhas de atuação da Copasa e da Copanor, nos serviços de abastecimento 
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de água dos municípios mineiros, principalmente os do Vale do Jequitinhonha 
e Mucuri.

Coleta e Tratamento de Esgoto

Outros 20% das sugestões abordaram a temática de esgotamento sanitário, sendo mui-
tas relacionadas à necessidade de implantação de estações de tratamento de esgoto. As 
demandas foram aglutinadas nas seguintes propostas:

• ampliar a cobertura dos sistemas de coleta de esgoto sanitário;
• ampliar a cobertura dos sistemas de tratamento de esgoto;
• esclarecer a correlação entre as tarifas de esgoto e de água cobradas pela Co-

pasa;
• fiscalizar a prestação do serviço público de esgotamento sanitário, principal-

mente quanto à atuação da Copanor.
A correlação entre as tarifas de esgoto e de água cobradas pela Copasa tem sido um 

tema recorrente de discussão, principalmente em 2013, nas audiências públicas da Comis-
são Extraordinária das Águas, nos municípios de Paracatu, Alfenas e Uberlândia. A atuação 
da Copanor também tem sido muito criticada, tanto pelo não atendimento a localidades 
com menos de 200 habitantes, quanto pela qualidade dos serviços prestados e atendimen-
to às metas de investimentos previstas.

Como resultado de demandas apresentadas em audiências públicas realizadas pela As-
sembleia Legislativa para revisão do PPAG, o atual plano plurianual do Estado (2012-2015) 
incorporou a ação 1098 – Saneamento de Minas, sob a gestão da Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru –, que tem por finalidade promover a 
saúde por meio da implantação, ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de 
água, esgotamento sanitário e drenagem pluvial, bem como universalizar o seu atendimen-
to, inclusive para as localidades com população inferior a 200 habitantes. 

Nesse sentido, a ALMG vem promovendo, desde o início da legislatura, debates e discus-
sões sobre o tema. Entre os eventos destinados a esse fim, destacam-se as audiências pú-
blicas, realizadas em abril de 2011, nas cidades de Caxambu (Sul de Minas), João Pinheiro, 
Paracatu e Vazante (Noroeste de Minas) para discutir a atuação da Copasa nessas cidades. 

Em outubro de 2011, foi realizada audiência pública em São Joaquim de Bicas (Zona 
Central) para discutir a implantação de estação de tratamento de esgoto naquele municí-
pio. Em abril de 2012, foi realizada audiência pública em Conselheiro Lafaiete (Zona Cen-
tral) para discussão sobre a implantação da estação de tratamento de esgoto do Ribeirão 
Ventura, naquele município.

Encontra-se em tramitação na ALMG o Projeto de Lei nº 255, de 2011, que altera a Lei 
11.720, de 1994, que trata da Política Estadual de Saneamento Básico. A proposição acres-
centa o inciso XVII ao artigo 4° da lei, estabelecendo que a implantação de estação de trata-
mento de esgoto em todos os municípios mineiros faz parte das diretrizes a serem seguidas 
pela política de saneamento básico do Estado.

Essas ações sinalizam que a ALMG vem cumprindo seu papel no monitoramento e fis-
calização das políticas públicas relativas ao sistema de esgotamento sanitário. Entretanto, 
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diante das sugestões apresentadas, verifica-se a relevância de avançar no debate e apro-
fundamento das questões ligadas ao tema. 

 
Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-

da da ALMG:
• discussão, em audiência pública, sobre as formas pelas quais o Estado pode apoiar 

os municípios, na implantação e operação de sistemas de esgotamento sanitário;
• acompanhamento e fiscalização, pela ALMG, junto à Fundação Estadual do Meio 

Ambiente – Feam – do cumprimento da Decisão Normativa Copam nº 96/2006, 
que estabelece que, até 2017, todos os municípios mineiros deverão ter seus 
esgotos tratados; 

• discussão, em audiência pública, que contribua para esclarecer a população so-
bre as linhas de atuação da Copasa e Copanor, principalmente nos municípios 
do Vale do Jequitinhonha e Mucuri;

• discussão, em audiência pública, principalmente nos municípios do Vale do Je-
quitinhonha e Mucuri, para que a Agência Reguladora de Serviços de Abasteci-
mento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais – Arsae-
-MG – esclareça a correlação entre as tarifas de esgoto e de água cobradas pela 
Copasa e pela Copanor.

Resíduos Sólidos – Lixo

Aproximadamente 30% das propostas abordaram a temática dos resíduos sólidos, sen-
do a maior parte relacionada à coleta seletiva, à reciclagem, à implantação de aterros sani-
tários e à erradicação de lixões. As demandas foram aglutinadas nas seguintes propostas:

• melhorar o gerenciamento do sistema de limpeza pública urbana;
• efetuar a disposição final de resíduos sólidos por meio de aterros sanitários, 

pressupondo-se para tal finalidade a erradicação dos lixões;
• implantar e estimular a coleta seletiva.

Para incorporar novas contribuições à legislação ambiental, o Poder Legislativo realizou 
em 2005, com etapas em 11 cidades no interior de Minas, o seminário “Lixo e Cidadania: 
Políticas Públicas para uma Sociedade Sustentável”, cujas propostas impulsionaram o esta-
belecimento da Política Estadual de Resíduos Sólidos, finalmente disciplinada pela Lei nº 
18.031, de 2009. 

Mais recentemente, novos estímulos à coleta seletiva foram produzidos com a criação 
do Programa Bolsa Reciclagem (Lei 19.823, de 2011), que reconhece a importância e a res-
ponsabilidade social e ambiental do catador, por meio de auxílio financeiro, destinado às 
associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

Verifica-se, portanto, que esta Casa esteve atenta às demandas apresentadas na área 
dos resíduos sólidos, mas ainda é necessário o aprofundamento do debate. 

 
Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-

da da ALMG:
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• revisão da Lei nº 18.031, de 2009, que institui a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos, de forma a adequá-la à Lei Federal nº 12.305, de agosto de 2010, que 
institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;

• discussão e acompanhamento da formação de consórcios intermunicipais para 
a gestão de resíduos sólidos, condição estabelecida no âmbito da Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos para a priorização de repasse dos recursos financeiros 
previstos e disponíveis para essa área de atividades;

• discussão e acompanhamento do cumprimento das medidas preconizadas pela 
Deliberação Copam nº 52, de 2001, e das demais que a complementam, rela-
tivas  à convocação dos municípios para o licenciamento ambiental de sistema 
adequado de disposição final de lixo (eliminação dos lixões);

• discussão, em audiência pública, dos instrumentos econômicos e dos mecanis-
mos de financiamento aos municípios, previstos na Política Estadual de Meio 
Ambiente, para a implantação da coleta seletiva;

• apoio aos movimentos de valorização e inserção produtiva dos catadores de 
materiais recicláveis, por meio de realização de audiência pública integrada à 
programação do Festival Lixo e Cidadania, evento realizado anualmente pelo 
Fórum Estadual Lixo e Cidadania e que conta com o apoio da Semad e da Feam. 

Drenagem de Águas Pluviais Urbanas

Algumas propostas (cerca de 5% do total) abordaram a temática de drenagem pluvial 
em áreas urbanas, fazendo referência à necessidade de melhoria de captação e condução 
das águas pluviais como forma de atenuar enchentes. As demandas foram aglutinadas na 
seguinte proposta:

• implantar, ampliar e melhorar os sistemas de drenagem pluvial urbana, de for-
ma a contribuir para o controle das inundações e enchentes.

Atenta a essa demanda, a ALMG vem realizando debates e discussões sobre o tema, 
tendo criado em 2012 a Comissão Especial de Enchentes, para proceder ao acompanha-
mento das obras de reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes e apresentar propos-
tas para o enfrentamento dos problemas decorrentes do excesso de chuvas no Estado. Os 
trabalhos da Comissão Especial das Enchentes constituíram o ponto alto das iniciativas da 
Assembleia Legislativa com vistas à prevenção das enchentes, à minimização dos prejuízos 
delas decorrentes e à otimização dos procedimentos de socorro, reconstrução e restabele-
cimento da ordem pública no Estado em situações de emergência ou calamidade pública, 
sendo resultantes de históricas preocupações e diálogos da Casa com relação à temática. 

Exemplo dessas preocupações e articulações é o Projeto de Lei nº 732/2011, que ins-
titui o Sistema Estadual para Prevenção e Alerta de Catástrofes e Desastres Naturais, em 
tramitação na Casa. Depois de receber contribuições da Coordenadoria Estadual de Defesa 
Civil – Cedec –, o projeto de lei incorporou disposições relevantes sobre o financiamento da 
defesa civil e sobre o incentivo à atuação de brigadistas voluntários.

A Comissão Especial das Enchentes realizou um trabalho qualificado na busca de expli-
citar e avaliar o arcabouço institucional relacionado às inundações. Foram realizadas 8 au-
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diências públicas, que contaram com a presença de 26 convidados, representando mais de 
20 entidades, entre as quais órgãos, entidades e empresas dos governos federal, estadual 
e municipal. Além disso, foram aprovados quase 40 requerimentos solicitando informações 
sobre o tema para subsidiar seus debates, convidando autoridades para as audiências pú-
blicas e demandando providências com relação a situações excepcionais.

Além disto, houve diversas audiências públicas para debater as possíveis formas de pre-
venção e controle de enchentes, como as realizadas na cidade de Itajubá, em dezembro de 
2011, e nas cidades de Itabirito e Guidoval, em fevereiro de 2012. 

Por meio das demandas, ficou demonstrado que a temática da drenagem pluvial urba-
na e prevenção das enchentes constitui problema de política pública de grande relevância, 
sendo importante aprofundar os debates. 

 Diante da proposta apresentada e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• discussão, em audiência pública, sobre a viabilidade do uso dos recursos finan-
ceiros do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das 
Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro –, especialmente em 
obras de drenagem urbana e prevenção de enchentes;

• discussão, em audiência pública, para aprofundar o debate sobre a importância 
de elaboração, por parte dos municípios mineiros, de Plano Diretor de Drena-
gem Urbana, em sintonia com planos urbanísticos diversos, Lei de Uso e Ocu-
pação do Solo, Estatuto das Cidades – Lei Federal 10.257, de 2001 – e normas 
metropolitanas;

• discussão, em audiência pública, de maneira a contribuir para a disseminação 
da importância de se preservar os córregos em seu leito natural, reintegrando-
-os à paisagem urbana, descartando, desse modo, a canalização como única so-
lução para a drenagem;

• continuidade da tramitação do Projeto de Lei nº 732/2011, que institui o Siste-
ma Estadual para Prevenção e Alerta de Catástrofes e Desastres Naturais.
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As propostas apresentadas no evento foram formuladas de modo superficial, sem es-
pecificar demandas concretas. Entre essas, citamos as que trataram de financiamento e 
gestão das políticas públicas da saúde: 

• maiores investimentos públicos em ações e serviços de saúde incluindo a alte-
ração da Lei Complementar Federal nº 141, de 13/1/2012, que regulamentou a 
Emenda Constitucional nº 29, de 13/9/2000, a fim de obrigar a União a aplicar 
10% da receita bruta em saúde;

• discussão sobre a legalidade e a transparência da gestão da saúde.

No tocante a esse tema, a ALMG realizou, em 13/4/2012, o ciclo de debates “Mais re-
cursos para a saúde”, do qual resultou o lançamento do Movimento “Assine Mais Saúde”, 
que se juntou à Associação Médica Brasileira – AMB –, à Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB – e à Academia Nacional de Medicina – ANM – para coleta de assinaturas para apre-
sentação de projeto de lei complementar de inciativa popular ao Congresso Nacional, a fim 
de garantir o investimento de 10% da receita corrente bruta da União na saúde pública.

Até julho de 2013 foram promovidos encontros na Capital e nos Municípios do interior 
do Estado com o objetivo de chamar a atenção da população para a importância da medida 
para os avanços necessários na saúde pública. A interiorização da campanha e a adesão de 
diversas instituições ao movimento possibilitou a coleta de 588.065 assinaturas no Estado 
em um período aproximado de 1 ano e 3 meses. Com essas iniciativas, Minas foi o Estado 
que encerrou o primeiro semestre de 2013 com o maior número de assinaturas para a apre-
sentação do referido projeto de lei complementar de iniciativa popular.

Redes de Atenção em Saúde

As propostas que incidiram sobre as redes de atenção em saúde foram aglutinadas, ge-
rando as seguintes demandas:

• fortalecimento e qualificação da atenção primária à saúde, com melhoria das 
estruturas físicas e dos equipamentos das unidades básicas, a fim de possibilitar 
atendimento de qualidade e maior resolutividade;

• melhoria da qualidade de atenção à saúde do idoso;
• fortalecimento do Programa Saúde na Escola – PSE –, com padronização das 

ações em todo o Estado;
• disseminação do projeto Academia da Cidade em todos os Municípios mineiros;
• implementação de ações voltadas para o planejamento familiar; 
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• criação de ações para tratamento e acompanhamento de pacientes com Doença 
de Parkinson, tais como: cirurgia de estimulação cerebral profunda por meio 
do SUS, “Disk Parkinson” e isenção sobre os aparelhos e/ou equipamentos que 
propiciem a melhora da qualidade de vida dos parkinsonianos;

• ampliação da Rede de Atenção às Urgências e Emergências, com incremento no 
quantitativo de unidades do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu 
–, Unidades de Pronto Atendimento – UPAs –, e leitos hospitalares, incluindo 
UTI e CTI;

• maior acessibilidade aos serviços de diagnóstico e exames de média e alta com-
plexidade;

• melhoria da qualidade do atendimento nos hospitais e centros de saúde da 
atenção de média e alta complexidade, com diminuição do tempo de espera 
para agendamento de consultas com especialistas, cirurgias eletivas e exames 
de média e alta complexidade;

• construção de hospitais regionais em todo o Estado, especialmente na região 
Jequitinhonha/Mucuri, onde houve o maior número de propostas com esse 
conteúdo;

• destinação de mais recursos financeiros para a saúde pública, a fim de ampliar 
as unidades de saúde e equipá-las, contratar mais profissionais e fornecer medi-
camentos, melhorando, assim, o atendimento; 

• implantação de hospital público para prevenção e tratamento de câncer na re-
gião Noroeste;

• destinação de recursos financeiros para aquisição de equipamentos para o Cen-
tro de Atendimento Multiprofissional aos Portadores de Câncer, em construção 
no Município de Barbacena e apoio ao Instituto do Câncer, em Curvelo.

As demandas apresentadas demonstram a importância das questões de saúde para a po-
pulação, desde a atenção primária até o atendimento hospitalar de alta complexidade. Con-
tudo, identificam-se algumas propostas como questões regionais, tais como: a construção de 
um hospital de atenção aos pacientes com câncer no Município de Unaí (região Noroeste), 
devido ao alto índice de incidência da doença na região; a aquisição de equipamentos para o 
Centro de Atendimento Multiprofissional aos Portadores de Câncer, em construção no Muni-
cípio de Barbacena e apoio ao Instituto do Câncer, em Curvelo. Por sua vez, os representantes 
da região Rio Doce expressaram preocupação com os pacientes acometidos pela Doença de 
Parkinson e solicitaram ações que visem à melhoria de sua qualidade de vida.

Atenta à relevância dos temas, a ALMG vem abrindo espaço para a discussão de ques-
tões centrais para a melhoria da qualidade das ações e dos serviços de saúde no Estado. 
Assim, em 2012 e 2013 promoveu audiências públicas para debater os seguintes temas: o 
atendimento aos portadores de esclerose múltipla e Doença de Parkinson; as dificuldades 
de funcionamento da unidade onco-hematológica pediátrica do Hospital das Clínicas da 
UFMG; o ressarcimento ao SUS das despesas ocorridas no atendimento de beneficiários 
cobertos por planos de saúde; os programas de reconstrução mamária por meio do SUS, 
em pacientes que tiveram suas mamas mutiladas pelo tratamento do câncer de mama. 
Além dessas iniciativas, esta Casa está organizando um ciclo de debates, a ser realizado em 
outubro de 2013, para discutir as políticas públicas dirigidas aos idosos.
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Redes de Atenção em Saúde – Saúde Mental

As propostas referentes a questão do uso abusivo de drogas, em especial do “crack”, 
foram aglutinadas na forma das seguintes demandas:

• melhoria da estruturação da rede de atenção ao usuário e dependente de dro-
gas com implantação de mais Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – 
Caps-ad –, criação de mais vagas em hospitais para os casos de urgência, creden-
ciamento pelo SUS de clínicas privadas para o tratamento de usuários de drogas;

• ampliação e melhoria das ações de prevenção e de tratamento destinadas a 
crianças e adolescentes usuários de drogas e dependentes químicos;

• desenvolvimento de ações de prevenção e reinserção social do dependente quí-
mico, em especial a reinserção no mercado de trabalho;

• realização de internação involuntária e compulsória quando necessárias;
• credenciamento de comunidades terapêuticas no programa Aliança pela Vida;
• implantação de mais comunidades terapêuticas destinadas às mulheres;
• implantação de comunidades terapêuticas públicas.

O tema drogas vem sendo debatido já há algum tempo na Assembleia Legislativa. Em 
2009 foi instituída a Comissão Extraordinária de Políticas Públicas de Enfrentamento à Aids, 
às DSTs, ao Alcoolismo, às Drogas e aos Entorpecentes, que realizou diversos debates sobre 
o assunto.

Em 2012, foi criada a Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack, que teve como 
objetivos discutir as formas de atenção ao usuário de “crack”, a organização da rede de 
atenção, a abordagem da defesa social e o financiamento para as políticas sobre drogas. 
Ao final de seus trabalhos, a Comissão produziu um relatório sugerindo medidas a serem 
implantadas pelos poderes constituídos do Estado, no que se refere ao enfrentamento do 
uso de drogas, em especial do “crack”. Além disso, a Comissão apresentou emenda ao Pla-
no Plurianual de Ação Governamental – PPAG –, exercício 2013, visando à restauração da 
antiga Ação 4046 – Capacitação em Segurança nas Escolas –, que estava prevista no PPAG 
dentro do Programa 107 – Rede de capacitação e promoção da cultura da paz nas escolas –, 
e que foi excluída na revisão para o exercício 2013. A ação foi renumerada e agora é a Ação 
4349, que tem como finalidade implementar capacitação sobre segurança nas escolas, no-
tadamente sobre a mediação de conflitos, bem como sobre as bases legais e o sistema de 
garantia dos direitos da criança e do adolescente.

Ainda como resultado dos trabalhos da Comissão, foram apresentados dois projetos de 
lei e um projeto de emenda à Constituição do Estado. Um dos projetos de lei visa conce-
der desconto para pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa com o objetivo 
de estimular o apoio a programas de recuperação de dependentes químicos no Estado. O 
outro aumenta as alíquotas do ICMS nas operações internas com bebidas alcoólicas, com 
produtos de tabacaria e com armas, destinando-se esses recursos ao Fundo Estadual de 
Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes – Funpren. Para que seja possível 
essa vinculação de recursos, foi apresentado projeto de emenda à Constituição acrescen-
tando alínea ao inciso IV do art. 161.

A Comissão Especial sugeriu, ainda, a criação de uma Comissão Permanente para o En-
frentamento do Crack e Outras Drogas no âmbito da ALMG para dar continuidade aos es-



102_____

Su
ge

st
õe

s 
pa

ra
 a

 a
ge

nd
a 

20
13

-2
01

5

tudos e acompanhar a implementação das políticas afetas ao tema. A Mesa da Assembleia 
acatou a sugestão e em 2013 foi criada a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de 
Crack e outras Drogas.

Um importante evento realizado pela ALMG, no ano de 2012, foi a Marcha Contra o Cra-
ck e outras Drogas ocorrido em Belo Horizonte. Esse evento teve como propósito principal 
produzir grande mobilização em torno de problema de reconhecida gravidade e de interes-
se geral, manifestando o posicionamento do Poder Legislativo mineiro no enfrentamento 
dessa questão. A mobilização contou com o emprenho de diversas entidades do poder 
público e da sociedade civil.

A Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras Drogas realizou em ju-
nho de 2013 o ciclo de debates “Um novo olhar sobre a dependência química”. Durante 
o evento, foram apresentadas experiências nacionais e internacionais no tratamento de 
dependentes, entre elas a da juíza da Corte de Drogas do Condado de Miami, Deborah 
White-Labora, que defendeu a importância dos tratamentos para interromper o processo 
de dependência.

No que se refere à discussão sobre internação involuntária e compulsória, a Comissão 
realizou audiência pública, em abril de 2013, em que se debateu sobre o tratamento aos 
usuários de drogas internados compulsoriamente e o número de vagas para atendimento 
oferecidas no Estado.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• discussão sobre a destinação de recursos para a Estratégia Saúde da Família, 
quando da elaboração dos instrumentos de planejamento e orçamento do Es-
tado, de modo a garantir infraestrutura adequada e a qualificar a prestação de 
serviços na atenção básica à saúde; 

• realização de audiência pública para debater a implementação do Programa 
Saúde na Escola e da Academia da Cidade nos Municípios mineiros; 

• realização de audiência pública para discutir o atual Plano Diretor de Regiona-
lização – PDR – do Estado, a estrutura atual da Rede de Atenção às Urgências 
e Emergências, as dificuldades enfrentadas pelos gestores e a possibilidade de 
ampliação da rede, a transparência da gestão pública em saúde e os meios de 
controle;

• envio de ofício à Secretaria de Estado de Saúde com vistas a solicitar estudos de 
viabilidade para implantação de hospital regional no Jequitinhonha/Mucuri e para 
construção de um hospital para atendimento de pacientes com câncer em Unaí;

• envio de ofício à Secretaria de Estado de Saúde com vistas a solicitar estudo 
sobre a viablilidade de apoio financeiro para finalizar a construção do Centro de 
Atendimento Multiprofissional aos Portadores de Câncer, em Barbacena, e para 
o Instituto do Câncer, no Município de Curvelo.

• discussão sobre os recursos destinados à Política de Atenção ao Usuário de Ál-
cool e outras Drogas, quando da elaboração dos instrumentos de planejamento 
e orçamento do Estado, de modo a garantir infraestrutura e tratamentos ade-
quados a esse público;
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• realização de monitoramento periódico dos gastos orçamentários destinados à 
prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social do usuário de álcool e 
outras drogas no Estado;

• realização de audiência pública para debater sobre o Programa Aliança pela Vida;
• realização de audiência pública para discutir sobre ações de prevenção e tratamento 

destinadas a crianças e adolescentes usuários de drogas e dependentes químicos;
• apresentação de requerimento para que seja enviado ofício à Secretaria de 

Estado de Saúde solicitando providências no sentido de envidar esforços para 
esclarecer a população dos Municípios mineiros sobre como proceder para o 
credenciamento/habilitação de comunidades terapêuticas no âmbito da Ação 
Governamental Cartão Aliança pela Vida, conforme Deliberação CIB – SUS/MG 
nº 1.297, de 24/10/2012.

Vigilância à Saúde

As propostas referentes à Vigilância em Saúde foram aglutinadas na forma das seguin-
tes demandas:

• implementação de ações de prevenção e combate ao mosquito transmissor da 
dengue em todo o Estado;

• implantação de políticas públicas referentes ao controle populacional de ani-
mais domésticos e de zoonoses, na Região Sul do Estado.

As propostas mostram que, apesar dos esforços da Secretaria de Estado de Saúde de 
Minas Gerais com o Programa Estadual de Controle Permanente da Dengue, a doença ainda 
constitui um problema de saúde pública de grande magnitude em todo o Estado.

Devido à importância da vigilância epidemiológica e ambiental no controle da dengue, 
a ALMG promoveu audiência pública em 19/6/2013 para debater o expressivo aumento 
da incidência da doença no Estado, bem como identificar as medidas necessárias para o 
enfrentamento da epidemia.

A ALMG também aprovou, em 17/12/2010, o Projeto de Lei nº 955/2007, transformado 
em norma jurídica como Lei nº 19.482, de 12/1/2011, que dispõe sobre medidas de controle 
da proliferação de mosquitos transmissores da dengue e dá outras providências.

As propostas apresentadas sobre o tema Vigilância à Saúde no evento “Prestação de 
Contas 2012” estão em consonância com a legislação vigente e com o que a ALMG vem 
propondo sistematicamente ao longo dos últimos anos. Porém, elas não trazem inovações 
legislativas que ensejem a sua apresentação como proposições do processo legislativo.

De qualquer forma, como as propostas em questão sinalizam que a execução das ações 
de combate a dengue podem não estar ocorrendo a contento, sugere-se que a temática 
seja abordada na programação da TV Assembleia.

As propostas cujo conteúdo diz respeito ao controle de animais domésticos e de zoono-
ses se alinham a medidas que o Estado e o Município vêm tomando para a prevenção de 
doenças transmissíveis, como, por exemplo, a leishmaniose. Cumpre informar que tramita 
nesta Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 3.582/2012, que dispõe sobre a vacinação gratuita 
contra leishmaniose visceral no Estado.
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Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• inserção na programação da TV Assembleia de campanha publicitária para in-
centivar a adoção de medidas de prevenção e controle do mosquito transmissor 
da dengue;

• realização de audiência pública na Região Sul do Estado, com a presença de 
representantes da Vigilância Epidemiológica dos Municípios da região, para de-
bater sobre o controle populacional de animais domésticos e de zoonoses.

Assistência Farmacêutica

Algumas propostas sobre assistência farmacêutica foram apresentadas e aglutinadas na 
forma das seguintes demandas:

• evitar o atraso, por parte do Estado, no fornecimento de medicamentos aos 
Municípios; 

• debater sobre a judicialização da saúde, como forma de garantir o direito a ob-
tenção de medicamentos e realização de cirurgias por parte do Estado.

Um tema importante que tem gerado muitas discussões é a questão da judicialização 
da saúde, ou seja, o acesso por via judicial a medicamentos, cirurgias e leitos em UTIs. O 
número de ações judiciais requerendo a prestação de serviços de saúde pelo poder público 
aumentou muito nos últimos anos. Se, por um lado, essa crescente demanda representa 
um avanço em relação ao exercício efetivo da cidadania por parte da população, por outro, 
significa um ponto de tensão perante os elaboradores e executores da política de saúde, 
que passam a atender a um número cada vez maior de ordens judiciais garantindo as mais 
diversas prestações do Estado, as quais representam gastos públicos e ocasionam impactos 
significativos na gestão pública da saúde no País.

Os custos com a judicialização são tão elevados que o Estado criou uma ação específica 
no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2012-2015 – para atender as demandas 
judiciais. Trata-se da Ação 7024 – Sentenças Judiciais –, cuja finalidade é atender as demandas 
judiciais, visando fornecer assistência integral para atender casos individualizados, em todos 
os níveis de complexidade, comprovada a necessidade de medicamentos, insumos, procedi-
mentos e outros serviços de saúde para a garantia de vida do paciente. Os recursos financei-
ros alocados nessa ação foram de 145 milhões de reais para o ano de 2013.

Apesar da importância do tema, ainda não houve debate sobre o assunto na ALMG, 
mesmo já tendo sido aprovado requerimento para realização de audiência pública na Co-
missão de Saúde.

Diante das propostas apresentadas relativas à assistência farmacêutica, sugere-se in-
cluir na agenda da ALMG:

• realização de audiência pública para debater sobre a judicialização da saúde; 
• envio de ofício à Secretaria de Estado de Saúde solicitando informações sobre 

a regularidade no fornecimento de medicamentos por parte do Estado aos Mu-
nicípios.
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Recursos Humanos em Saúde

As propostas referentes aos recursos humanos na área da saúde pública foram aglutina-
das na forma das seguintes demandas:

• valorizar o profissional e promover o reajuste salarial de agentes comunitários 
de saúde – ACS – e de outras categorias da área de saúde (enfermeiros, fisiote-
rapeutas, farmacêuticos, médicos, entre outros);

• aumentar o quantitativo de profissionais da área de saúde na atenção primária 
e no atendimento especializado;

• realizar concursos públicos para o ingresso de profissionais da saúde no SUS, 
garantindo-lhes, assim, estabilidade.

• investir em capacitação e educação continuada dos profissionais de saúde e na 
qualificação dos gestores.

As propostas mostram que, em todo o Estado de Minas Gerais, a população tem consciência 
da necessidade de valorização dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde, especial-
mente com relação a remuneração, carreira, ingresso profissional e investimentos em capacitação.

Atenta às demandas relacionadas a esse tema, a ALMG aprovou, na Comissão de Saúde, 
o Requerimento nº 5.649/2013, que solicita a realização de audiência pública da Comissão de 
Saúde para debater o programa “Médicos do Estado”, lançado pelo Ministério da Saúde, que 
dará melhores condições ao Programa de Saúde Família, criando a carreira de médico em nosso 
País. Aprovou também, na Comissão de Trabalho, Previdência e Ação Social, o Requerimento nº 
6.512/2013, que solicita o envio de ofício ao Presidente da Câmara dos Deputados com pedido 
de urgência na tramitação do Projeto de Lei nº 4.924/2009, que dispõe sobre o piso salarial do 
enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira.

Também foram aprovados na Comissão de Saúde o Requerimento nº 6.952/2013, que soli-
cita a realização de audiência pública para debater sobre a contratação de médicos estrangeiros 
por meio de convênio com outros países, conforme proposta do governo federal, e o Requeri-
mento n° 6.588/2013, que solicita a realização de audiência pública para debater sobre os inves-
timentos do governo federal em saúde pública no Estado, os programas implantados, a carência 
de médicos no interior e os repasses de recursos aos hospitais conveniados.

As propostas apresentadas no evento relativas aos recursos humanos na área da saúde 
pública são pertinentes e estão em sintonia com o que a Assembleia Legislativa vem procu-
rando realizar. Porém, elas não contêm inovações legislativas que ensejem sua apresenta-
ção como proposições do processo legislativo.
No entanto, em virtude da constante demanda por mais valorização dos profissionais de 
saúde, temática de extrema importância para o desenvolvimento do sistema público de 
saúde, sugere-se incluir na agenda da ALMG:

• realização de ciclo de debates para discutir questões relacionadas aos trabalha-
dores do SUS, como plano de carreira, cargos e salários, educação permanente e 
política de humanização;

• encaminhamento de documento ao Ministério Público sugerindo a verificação 
do cumprimento, pelos Municípios e pelo Estado, dos preceitos constitucionais 
de realização de concurso público para os trabalhadores do SUS, a fim de avaliar 
a precarização dos vínculos trabalhistas na área.
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As 150 propostas de Segurança Pública incidiram especialmente sobre os temas Polícia 
Ostensiva; Drogas – Redução da oferta e da demanda; e Polícia Judiciária, com destaque 
para o grande número de demandas provenientes da região do Rio Doce (29), Jequitinho-
nha e Vale do Mucuri (28), do Sul de Minas (21) e da região Central (20).

Tais demandas indicam a necessidade de se incrementar ações estatais em Segurança 
Pública no interior do Estado, principalmente por meio do aumento do contingente de poli-
ciais civis e militares e de melhorias na estrutura operacional desses órgãos (construção de 
novas delegacias e disponibilização de viaturas policiais).

Prevenção ao crime e Justiça Criminal

Do total das propostas apresentadas para a área de Segurança Pública, 26  tiveram como 
objeto a “Prevenção ao crime e Justiça Criminal”, sem apontar demandas específicas, o que 
sugere que uma sensação difusa de insegurança campeia entre a população mineira. 

No que toca a esse tema, a Comissão de Segurança Pública da ALMG realizou, em 2012, 
diversas audiências públicas para debater temas específicos da área, podendo ser destaca-
das as seguintes:

Audiências Públicas – 2012 – Comissão de Segurança Pública

Data Tema

26/03/12 Debater o furto de gado no Estado.

24/04/12
Discutir a segurança nas agências lotéricas e nas agências dos Correios, 
em função do aumento dos assaltos e da violência nesses locais.

26/04/12
Discutir a possibilidade de as Guardas Municipais do Estado elaborarem 
Registros de Eventos de Defesa Social – Reds –, ocorrências e infrações 
de pequeno porte.

14/05/12
Discutir as condições precárias em que se encontram a infraestrutura da 
segurança pública e o efetivo da Polícia Militar em todo o Estado. 

15/05/12
Debater os constantes roubos a caixas eletrônicos nas agências bancá-
rias.

25/05/12
Debater a cooperação dos Estados nas questões relacionadas à Seguran-
ça Pública, bem como instalar o Fórum Legislativo de Segurança Pública.
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12/07/12
Debater o roubo de veículos e a atuação de desmanches ilegais de carros 
em Minas Gerais.

28/08/12
Realizar o monitoramento da Rede de Defesa e Segurança do PPAG 2012-
2015 no exercício de 2012.

27/09/12
Debater medidas que possam impedir a disseminação da nova droga, co-
nhecida como Oxi, no Estado. 

30/10/12
Debater a prática da educação física dentro dos estabelecimentos penais 
de Minas Gerais.

13/11/12
Debater a proposta de revisão do PPAG 2012-2015, exercício 2013, no 
âmbito da Rede de Defesa e Segurança.

07/06/12
Discutir medidas de fortalecimento do programa estadual Cinturão de Se-
gurança, bem como prevenir a migração da criminalidade entre Estados.

Prevenção ao crime e Justiça Criminal – Prevenção social do crime

Quanto ao tema “Prevenção social do crime”, foram identificadas nove propostas que 
foram aglutinadas na forma de uma única demanda: 

• discussão regionalizada sobre os fatores que contribuem para o aumento da 
criminalidade nas diferentes regiões de Minas Gerais, levando-se em conta as 
características socioeconômicas de cada uma delas e a adoção de medidas es-
pecíficas e regionalizadas para seu combate e  prevenção. 

Cumpre assinalar que a Assembleia Legislativa, na sessão legislativa de 2012, esteve 
atenta a essa demanda da população ao promover audiências públicas em cidades do in-
terior do Estado para discutir problemas específicos sobre o tema vivenciados por municí-
pios mineiros. São exemplos: audiência pública realizada em 14/5/2012, no Município de 
Guanhães, para discutir as condições precárias da infraestrutura de segurança pública e o 
efetivo da Polícia Militar daquele município; audiência pública realizada em 2/7/2012, no 
Município de Frutal, para debater o alto índice de criminalidade no Município; e audiência 
pública realizada em 7/12/2012, no Município de Extrema, para discutir medidas de forta-
lecimento do programa estadual Cinturão de Segurança, bem como para prevenir a migra-
ção da criminalidade entre Estados.

Verifica-se que, apesar de esta Casa ter estado atenta às demandas apresentadas na 
área da prevenção social do crime, ainda se faz necessário o aprofundamento do deba-
te para colher  informações sobre a criminalidade e os problemas enfrentados em cada 
região. 

Prevenção ao crime e Justiça Criminal – Polícia ostensiva

Do total de demandas e sugestões apresentadas, o maior volume dizia respeito à polícia 
ostensiva (44 propostas e sugestões). Essas demandas foram aglutinadas em duas: 

• aumento do efetivo da Polícia Militar; 
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• melhoria da estrutura física e de equipamentos disponibilizados aos policiais, 
em especial, construção de batalhões, aquisição de novas viaturas e manuten-
ção das antigas.

A Assembleia Legislativa demonstrou atenção ao tema ao apresentar, durante a revisão 
do PPAG 2012-2015, realizada na sessão legislativa de 2012, emendas parlamentares que 
buscavam prever recursos financeiros no orçamento público estadual para atender a tais 
demandas, podendo ser mencionadas as seguintes:

• previsão de recursos para construção do 46º Batalhão da Policia Militar de Mi-
nas Gerais, no Município de Patrocínio;

• destaque de recursos para construção da sede do 54º Batalhão de Polícia Militar 
de Minas Gerais, no Município de Ituiutaba;

• previsão de verbas para treinamento profissional de segurança pública – desta-
camento do Município de Contagem;

• previsão de verbas para construção do 33º Batalhão de Polícia Militar de Minas 
Gerais, no Município de Betim;

• previsão de recursos para aquisição de unidade móvel para a Polícia Militar em 
Itajubá. 

Prevenção ao crime e Justiça Criminal – Polícia Judiciária

Quanto ao tema “Polícia Judiciária”, foram identificadas 32 demandas, que, por sua vez, 
foram aglutinadas em três, a saber:

• aumento do quadro efetivo de policias civis e delegados, ampliando-se a atua-
ção da Polícia Judiciária no território do Estado;

• melhoria da estrutura física e de equipamentos disponibilizados aos policiais, 
em especial,  construção de novas delegacias, aquisição de novas viaturas e ma-
nutenção das antigas;

• estruturação do Instituto Médico Legal em municípios do interior do Estado.
A Assembleia Legislativa foi sensível àquelas demandas ao apresentar, durante a revisão 

do PPAG 2012-2015, realizada na sessão legislativa de 2012, emendas parlamentares que 
buscavam prever recursos financeiros no orçamento público estadual para atender a tais 
demandas, podendo ser mencionadas as seguintes:

• verbas para a construção e implantação de uma Delegacia de Proteção à Mulher 
na região Centro-Oeste, mais precisamente no Município de Divinópolis;

• recursos para a construção de um Posto de Perícia Integrado – PPI – na delegacia 
regional do Município de Ipatinga, para atender a demandas na área de perícia 
técnica, e de um Instituto Médico Legal – IML;

• recursos para construção de um PPI da Polícia Civil no Município de Teófilo Oto-
ni;

• verbas para a aquisição de uma Unidade Móvel para a Delegacia Especializada 
de Atendimento à Mulher,  visando proporcionar melhor atendimento às víti-
mas de violência;

• recursos para a gestão da frota da Polícia Civil;



_____109

Su
ge

st
õe

s 
pa

ra
 a

 a
ge

nd
a 

20
13

-2
01

5

• verbas para a capacitação de profissionais do IML para ações de Sexologia Fo-
rense (captação e preservação dos elementos indicativos de autoria e materia-
lidade em circunstâncias e autoria das infrações penais que envolvem crimes 
contra a dignidade sexual);

• recursos para a construção, reforma e ampliação de unidades prediais da Polícia 
Civil.

Prevenção ao crime e Justiça Criminal – Defesa do réu

Entre as sugestões apresentadas, duas foram identificadas como referentes à defesa 
do réu e diziam respeito ao mesmo objetivo, a saber, a ampliação da prestação de serviços 
pela Defensoria Pública do Estado à população carente. Por isso, foram classificadas no su-
bitem Assistência Judiciária Gratuita.

Prevenção ao crime e Justiça Criminal – Defesa do réu – Assistência 

Judiciária gratuita

O tema “Assistência judiciária gratuita”, em especial aquela prestada pela Defensoria 
Pública, foi objeto de atuação parlamentar ao longo do ano de 2012, através de reque-
rimentos tais como o de nº 5.205/2012, que visava à realização de audiência pública de 
comissão permanente desta Casa para debater a situação da Defensoria Pública Estadual, e 
o de nº 3.666/2012, encaminhado à Defensora Pública Geral, solicitando a adoção de pro-
vidências para aumentar o número servidores da Defensoria Pública estadual.

Por outro lado, emendas parlamentares foram apresentadas por ocasião da revisão do 
PPAG 2012-2015, ainda em 2012, com o objetivo de disponibilizar recursos no orçamento 
público estadual para fazer frente à demandas dessa natureza, sendo impositivo destacar 
as seguintes:

• recursos para a construção e reforma de unidades da Defensoria Pública (cons-
trução de sede da Defensoria Pública em Araxá  – Alto Paranaíba);

• verbas para a implantação de Núcleos de Assistência Jurídica Especializada (im-
plantação de núcleos itinerantes da Defensoria Pública, com aquisição e ade-
quação de veículos para tal função).

Prevenção ao crime e Justiça Criminal – Julgamento e administração 

da Justiça Criminal 

Entre as propostas colhidas, duas foram identificadas como referentes ao julgamento e 
à administração da Justiça Criminal, a saber: 

• criação de vara especializada para julgamento de crimes de violência doméstica 
(Lei federal nº 11.340/2006); 

• nomeação de juiz para comarca do interior do Estado.



110_____

Su
ge

st
õe

s 
pa

ra
 a

 a
ge

nd
a 

20
13

-2
01

5

De plano, faz-se necessário ressaltar que a criação de vara judiciária em comarca do Es-
tado, bem como a nomeação de juiz para determinada comarca são matérias de competên-
cia privativa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG –, por força do disposto no art. 
103, II, “c”, da Constituição Estadual, o que exclui a competência da Assembleia Legislativa 
para legislar sobre o assunto.

Entretanto, partindo-se do princípio da harmonia entre os Poderes constituídos, pre-
vista no art. 2º da Constituição Federal, pode-se concluir que as atividades da Assembleia 
Legislativa, por sua índole eminentemente democrática, podem fazer ressoar, perante o 
TJMG, as demandas da população do Estado pela melhor prestação jurisdicional, inclusive 
com a apresentação de requerimentos solicitando ao Poder Judiciário a adoção de provi-
dências para atender àquelas demandas.

Ciente de suas competências constitucionais, em especial de ser órgão constituído de-
mocraticamente para representação da população (art. 1º, parágrafo único, da Constituição 
Federal), esta Casa formulou, durante 2012, diversos requerimentos solicitando providên-
cias ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no sentido de melhorar a presta-
ção jurisdicional no Estado. Entre eles, merecem destaque os seguintes:

RQN nº 5.263/2012, encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
com pedido de providência para a instalação de outra vara criminal na comarca de Coronel 
Fabriciano;

RQN nº 3.665/2012,  encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 
com pedido de providência para aumentar o número de órgãos do Poder Judiciário especia-
lizados em violência doméstica e contra a mulher no Estado e instalar juizados de violência 
doméstica e familiar contra a mulher nas comarcas que enumera;

• RQN nº 3.477/2012, encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais com pedido de providência para que sejam criadas, nos termos estabeleci-
dos na Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado, uma vara da Infância e da 
Juventude e uma vara de Execuções Criminais na Comarca de Passos;

• RQN nº 3.296/2012, encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais com pedido de providência para a implantação da 2ª vara criminal na 
Comarca de Muriaé;

• RQN nº 2.874/2012, encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais com pedido de providência para a instalação da 3ª vara na Comarca 
de Janaúba;

• RQN nº 2.725/2012, encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça de Mi-
nas Gerais com pedido de providência para a designação de mais um juiz de 
direito para a comarca de Esmeraldas.

Prevenção ao crime e Justiça Criminal – Privação de liberdade e 

cumprimento de penas

Foram identificadas duas propostas relativas ao tema “Privação de liberdade e cumpri-
mento de penas”, que foram aglutinadas em uma única, a saber, necessidade de medidas 
para evitar a superlotação de presídios.
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O tema mereceu a atenção do Parlamento mineiro, tendo sido objeto de audiência pú-
blica realizada em 23/5/2012, com o objetivo de discutir a superlotação do Sistema Prisio-
nal do Estado, o que vem causando violações aos direitos humanos dos detentos. De igual 
forma, em 2012, durante a revisão do PPAG 2012-2015, foi apresentada emenda parlamen-
tar destinando recursos no orçamento do Estado para a implementação de melhorias e a 
ampliação da infraestrutura das Apacs existentes em Minas Gerais.

Finalmente, deve-se assinalar que, durante 2012, tramitou nesta Casa o Projeto de Lei 
nº 3.392/2011, que culminou com a edição da Lei nº 20.624, de 17/1/2013, que amplia 
o alcance e o valor da subvenção econômica paga às pessoas jurídicas que contratarem 
egressos do sistema prisional do Estado.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agenda 
da ALMG:

• realização de audiências públicas em municípios das diferentes regiões admi-
nistrativas do Estado, com o objetivo de se amealhar informações que melhor 
subsidiem a atuação parlamentar no sentido de melhorar a segurança pública 
em Minas Gerais.

Defesa Civil

No que tange ao tema “Defesa Civil”, foram identificadas duas propostas, que deman-
dam o aumento das unidades do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais  – CBMMG 
– no interior do Estado.

A despeito de a organização do CBMMG caber privativamente ao governador do Estado, 
por força do disposto no art. 66, III, “f”, da Constituição do Estado, a Assembleia Legislativa 
amplificou, durante a sessão legislativa de 2012, os anseios da população mineira quan-
to ao tema e formulou requerimentos no sentido de pedir a ampliação das unidades do 
CBMMG no interior do Estado, como demonstram os seguintes exemplos:

• RQN nº 3.162/2012, solicitando ao governador do Estado providências para 
a construção de uma unidade da corporação que atendesse aos acidentes de 
trânsito na BR-262, no Município de Campos Altos;

• RQN nº 3.104/2012, formalizando ao CBMMG pedido de providências para a 
instalação de uma fração dessa corporação no Município de Guanhães;

• RQN nº 2.397/2012, solicitando ao Comando-Geral do CBMMG providências 
para a implantação de uma unidade da corporação no Município de Três Marias.

Drogas – redução da oferta e da demanda

Do total de demandas analisadas, 35 foram identificadas e aglutinadas como uma única 
demanda, relativa ao combate ao tráfico de drogas. 

Esse tema foi especialmente caro à Assembleia Legislativa, que criou a Comissão Espe-
cial para o Enfrentamento do Crack.  
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A Comissão iniciou seus trabalhos em 3/4/2012, com o objetivo geral de discutir as 
formas de atenção ao usuário de crack; a organização da rede de atenção; a abordagem da 
defesa social; e o financiamento para as políticas sobre drogas. O prazo estabelecido inicial-
mente para a conclusão dos trabalhos foi de 60 dias, mas a complexidade da matéria exigiu 
mais tempo de estudo. Os trabalhos foram concluídos em 19/12/2012, com a apresentação 
do relatório final dos trabalhos.

A relevância da atuação parlamentar quanto ao tema “Enfrentamento do tráfico e con-
sumo de drogas ilícitas” pode ser aquilatada pelo fato de a Comissão Especial de Enfrenta-
mento ao Crack ter sido transformada em comissão permanente da Casa.

Ademais, é de ser asseverar que, durante a revisão do PPAG 2012-2015, realizada em 
2012, foram apresentadas várias emendas parlamentares prevendo recursos no orçamento 
do Estado para programas estatais voltados ao combate ao uso e tráfico de drogas ilícitas, 
podendo ser destacadas as seguintes:

• previsão de recursos para a capacitação de 72 policiais militares para atuarem 
como instrutores do Programa Educacional de Resistência as Drogas – Proerd;

• destaque de verbas para promover ações e atividades voltadas ao Proerd e ao 
projeto Crianças de Atitude, ambos na 11ª Região de Polícia Militar, em Montes 
Claros;

• previsão de recursos para a rede complementar de suporte social e atenção 
ao dependente químico: prevenção e tratamento do consumo de álcool e ou-
tras drogas, através da implantação da Rede de Atenção em Saúde Mental e do 
Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas  –- Caps-Ad –, no Município de 
Araçuaí.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realização de audiências públicas nas diferentes regiões administrativas do inte-
rior do Estado, com o objetivo de divulgar os trabalhos da Comissão de Enfren-
tamento ao Crack e outras Drogas.
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As políticas públicas da área de trabalho, emprego e renda foram objeto de 36 sugestões 
e demandas. A área do trabalho, emprego e renda foi objeto de sugestões em todas as regi-
ões do Estado, com destaque para as regiões do Jequitinhonha/Mucuri, Vale do Rio Doce e 
Sul de Minas. As demandas se relacionaram principalmente à geração de emprego, trabalho 
e renda, por meio do fomento às políticas de primeiro emprego, qualificação profissional e 
economia popular solidária, e à fiscalização das condições de trabalho.

Trabalho, Emprego e Renda

Do total das sugestões apresentadas, 17 (cerca de 47%) visavam à geração de emprego 
e renda, demonstrando preocupação com o desemprego no interior do Estado. Dessas, 
duas  foram específicas para inserção no mercado de trabalho de jovens e mulheres. As 
sugestões foram aglutinadas nas seguintes demandas:

• fomentar a geração de trabalho, emprego e renda, de forma a contribuir para 
o desenvolvimento econômico e social nas Regiões Central, Rio Doce e Jequiti-
nhonha/Mucuri;

• fomentar a geração de trabalho, emprego e renda para as mulheres, principal-
mente no interior do Estado;

• fomentar a inserção dos jovens no mercado de trabalho, especialmente para 
aqueles que buscam o primeiro emprego;

• discutir o impacto das demissões realizadas pela empresas Usiminas e Apeam 
na Região do Rio Doce.

No que toca à geração de emprego e renda, esta Casa realizou em abril de 2012 o ciclo 
de debates Em Defesa da Produção e do Emprego – Contra a Desindustrialização –, visando 
ao fortalecimento da indústria brasileira e à geração de emprego. A Comissão do Trabalho, 
da Previdência e da Ação Social aprovou requerimento solicitando a realização de audiência 
pública para discutir a possibilidade de instalação de polo industrial de confecção de bolsas 
na Região Metropolitana de Belo Horizonte a fim de gerar novos postos de trabalho. Tra-
mita na Casa, ainda, o Projeto de Lei nº 213/2011, que dispõe sobre a Política Estadual de 
Incentivo à Recuperação de Empresas – Pró-Cooperação – sob a gestão de trabalhadores.

Em relação à geração de emprego para os jovens, a Comissão do Trabalho, da Previ-
dência e da Ação Social realizou audiência pública, em novembro de 2011, na qual discu-
tiu as ações destinadas ao primeiro emprego e à aplicação da Lei Federal nº 10.097, de 
19/12/2000, conhecida como Lei da Aprendizagem, no Estado. Essa demanda foi oriunda 
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do Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais, o qual reuniu sugestões 
de agenda para a Assembleia Legislativa em 2011 com vistas a promover o desenvolvimen-
to do Estado. A comissão discutiu, também em audiência pública, em março de 2012, a 
inclusão do estágio na grade curricular do ensino médio da rede pública de educação e a 
inserção dos estudantes no mercado de trabalho.

Em relação à política de primeiro emprego, tramitam na Casa, ainda, o Projeto de Lei nº 
1.745/2011, que institui a Bolsa-Aprendiz; 2.896/2012, que determina reserva de, no mínimo, 
10% dos empregos para as pessoas que procuram a primeira ocupação; e o Projeto de Lei nº 
1.477/2011, que institui o Selo Empresa Incentivadora do Primeiro Emprego no Estado.

Com relação à inserção da mulher no mercado de trabalho, foi apresentada proposta de 
emenda ao Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG –, com o objetivo de alterar a 
Ação 1296 – Com Licença, Vou à Luta –, para criar oportunidades de trabalho para as mu-
lheres da zona rural de Araçuaí e região.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• discussão das ações destinadas à juventude e à mulher quando da revisão dos 
instrumentos de planejamento e orçamento do Estado;

• realização de audiência pública para discutir e avaliar o impacto das demissões 
realizadas pela empresas Usiminas e Apeam na Região do Rio Doce.

Houve ainda sugestão solicitando o reconhecimento da profissão de técnico em segu-
rança do trabalho no Estado. As normas regulamentadoras que dispõem sobre o exercício 
profissional são de competência federal. Entretanto, esta Casa pode debater, por meio de 
audiência pública, os mecanismos para regularizar essa profissão.

Inspeção do Trabalho

Foram apresentadas demandas para a fiscalização das condições de trabalho, principal-
mente nas pequenas cidades e zonas rurais, de forma a garantir a proteção ao trabalhador 
nos aspectos relacionados à saúde e às relações de trabalho e, ainda, sugestão específica 
para a valorização do profissional de enfermagem, especialmente em relação a melhores 
salários e redução da jornada.

Desde 2011, têm sido realizadas audiências públicas na Comissão do Trabalho, da Pre-
vidência e da Ação Social para debater as condições de saúde no trabalho em homenagem 
ao Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho, 28 de abril. 
Como desdobramento dessa audiência, foi apresentada proposta de criação da Frente Par-
lamentar em Defesa da Segurança e da Saúde dos Trabalhadores.

Além disso, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social realizou em abril 
de 2012 audiência pública para debater a repercussão das condições de trabalho da enfer-
magem na assistência à saúde no Estado.

Ainda sobre esse tema, foram aprovados na Comissão do Trabalho, da Previdência e da 
Ação Social, em 5/6/2013, requerimentos para realização de audiência pública para discu-
tir as condições de trabalho na área da enfermagem no Município de Diamantina e visitas 
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da Comissão para verificar as condições de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares 
de enfermagem nos Hospital João XXIII, Hospital Infantil João Paulo II, Centro Psíquico da 
Adolescência e Infância,  todos em Belo Horizonte; Hospital Regional Antônio Dias, em Pa-
tos de Minas; Casa de Saúde Padre Damião, em Ubá, e Centro Hospitalar Psiquiátrico de 
Barbacena.

Outras audiências foram realizadas pela Comissão para debater as condições de trabalho dos 
operadores de telemarketing, em julho de 2011, em comemoração ao Dia do Operador de Tele-
marketing, 4/7, e dos empregados em empresas de transporte de valores, em julho de 2012.

Na audiência referente aos empregados em empresas de transporte de valores, foram 
aprovados os seguintes requerimentos: visita da Comissão a uma das empresas de trans-
porte de valores, com a presença do Ministério Público do Trabalho, da Superintendência 
do Trabalho e Emprego de Minas Gerais e do Sindicato dos Empregados em Empresas de 
Transporte de Valores do Estado de Minas Gerais – Sinttrav –, para verificar denúncias re-
lativas à inadequação das condições de trabalho, como ausência de banheiros, jornada de 
trabalho excessiva, não cumprimento de intervalo para almoço; envio das notas taquigrá-
ficas à Organização Internacional do Trabalho – OIT –, Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, Ministério do Trabalho e Emprego – MTE –, Ministério Público do Trabalho Fede-
ral e Estadual, Polícia Federal, Instituto Nacional de Seguridade Social e Prefeitura de Belo 
Horizonte para conhecimento e providências em relação às denúncias apresentadas das 
precárias condições de trabalho desse setor; e solicitação à Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego de Minas Gerais de relatório de fiscalização do trabalho nas empresas 
de transporte de valores nos últimos dois anos.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• continuidade da realização de audiências públicas por esta Casa como forma de 
pressionar os órgãos responsáveis, juntamente com o Estado, a fiscalizarem as 
condições de segurança e saúde do trabalhador.

Qualificação Profissional

Em relação à política de qualificação profissional foram apresentadas cinco sugestões, 
que podemos aglutinar na seguinte demanda:

• fomentar a qualificação profissional, de forma a contribuir para a obtenção de 
trabalho decente, geração de novas oportunidades de trabalho e prestação de 
serviços qualificados, inclusive para atender aos grande eventos esportivos.

Em 2011, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social realizou audiência 
pública para discutir a capacitação profissional dos trabalhadores durante o período de re-
cebimento do seguro-desemprego. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia realizou 
o debate público Cenários da Educação Profissional e Tecnológica de Minas Gerais, com o 
objetivo de discutir os programas e políticas públicas voltadas para a educação profissio-
nalizante e tecnológica. E foi instalada a Frente Parlamentar em Defesa da Qualificação 
Profissional da ALMG.
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Em 2012, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social discutiu, por meio de 
audiência pública, os efeitos do projeto de qualificação profissional aprovado pelo Gover-
no de Minas Gerais no Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac –, tendo em 
vista as demandas provocadas pelos grandes eventos esportivos que as cidades brasileiras 
sediarão em 2014 e 2016.

Além disso, foi apresentada proposta de emenda à revisão do PPAG para o exercício de 
2013 com o objetivo de alterar a Ação 4530 – Qualificação do trabalhador para inserção 
no mundo do trabalho –, a fim de incluir a construção de cozinha industrial destinada à 
qualificação de trabalhadores e seus familiares. Essa proposta foi aprovada na forma de 
requerimento que solicita à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego estudo relativo 
à oferta de curso de qualificação profissional equipado com cozinha industrial na região 
Centro-Oeste do Estado.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• discussão das ações que tenham por finalidade a qualificação profissional quan-
do da revisão dos instrumentos de planejamento e orçamento do Estado;

• continuidade da realização de audiências públicas para ampliar os programas 
voltados à qualificação profissional.

Economia Popular Solidária

Quatro sugestões abordaram a temática da economia popular solidária e foram agluti-
nadas na seguinte demanda:

• fomentar a economia popular solidária por meio do apoio à criação e desenvol-
vimento dos empreendimentos próprios solidários, especialmente nas regiões 
do Rio Doce, Zona da Mata, Central e Centro-Oeste e nas áreas de reciclagem de 
material, artesanato local e pesca.

A temática da economia popular solidária tem sido objeto recorrente de discussões 
nesta Casa. Em 2011 ocorreram duas audiências públicas no âmbito da Comissão do Tra-
balho, da Previdência e da Ação Social para debater a economia popular solidária no 
Estado. Em julho de 2013 foi sancionada a Lei nº 20.826, de 2013, originária do Projeto 
de Lei nº 3.869/2013, que institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte. Entre outras determinações, a norma define que a administração pública 
deverá adotar mecanismos para estimular a formação e o funcionamento de coopera-
tivas e associações. E, em junho de 2013, a Comissão de Participação Popular aprovou 
requerimento para solicitar providências à Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego 
no sentido de elaborar e encaminhar à Assembleia o levantamento dos imóveis do Esta-
do passíveis de destinação para implementação de pontos fixos de comercialização da 
economia solidária.

O fortalecimento da economia popular solidária foi objeto de emenda ao Plano Plu-
rianual de Ação Governamental – exercício 2013 –, que teve a finalidade de alterar a Ação 
4173 – Fomento e fortalecimento dos empreendimentos econômicos solidários e suas re-
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des e cadeias através do apoio à comercialização direta e indireta –, para aumento de metas 
financeiras para compra de barracas e equipamentos de pontos fixos de comercialização, 
além do aumento de meta física para 400 empreendimentos econômicos solidários aten-
didos. Essa ação proporciona às iniciativas populares o acesso ao mercado para comercia-
lização de seus produtos.

No que diz respeito à pesca, foi aprovada na Comissão de Política Agropecuária e Agroin-
dustrial a realização de audiência pública para debater a implantação da Política Nacional 
de Aquicultura e Pesca em Minas Gerais, que tem entre seus objetivos o desenvolvimento 
socioeconômico, cultural e profissional dos que exercem a atividade pesqueira, bem como 
de suas comunidades. No processo de discussão da revisão do PPAG – exercício 2013 – foi 
apresentada emenda para restaurar a Ação 4147 – Criação de pequenos animais – pisci-
cultura –   que busca incentivar a produção de pescado como alternativa de ocupação e 
renda. Importa observar que a ação foi excluída em função da redefinição das prioridades 
do órgão responsável.

Quanto ao trabalho de reciclagem, destaca-se a Lei nº 19.823, de 2011, que trata da 
Bolsa Reciclagem – concessão de incentivo financeiro a catadores de materiais recicláveis. 
Tramita nesta Casa o Projeto de Lei nº 3.618/2012, que propõe alteração na referida lei, 
a fim de incluir mais uma fonte de recursos para a concessão da Bolsa. Cabe mencionar 
também o debate público realizado em maio de 2013 na Comissão de Participação Popular 
para tratar da proposta de Parceria Público Privada – PPP – de gestão dos resíduos sólidos 
da região metropolitana, seus impactos para a coleta seletiva e a inclusão socioprodutiva 
de catadores de materiais recicláveis.

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável apresentou proposta de 
emenda ao PPAG – exercício 2013, com o objetivo de restaurar a Ação 4040 – Implantação 
e gestão do pagamento por serviços ambientais – Bolsa Reciclagem –, excluída na revisão 
para esse exercício, e alterar a Ação 1231 – Redução e valorização de resíduos –, para aten-
dimento de demandas regionais e apoio à estruturação de Fóruns Lixo e Cidadania regio-
nais. No exercício de 2013, porém, o Bolsa Reciclagem passou a ser um subprojeto da Ação 
1231. 

Também foi apresentada proposta de emenda ao PPAG – exercício 2013 – relacionada 
à valorização do artesanato, com o objetivo específico de incluir ação destinada à criação 
de  shopping, na região central de Belo Horizonte, para a venda de artesanato e comida 
tipicamente indígenas. A proposta foi aprovada em forma de requerimento à Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte para a tomada de providências acerca da comercialização de 
artesanato indígena nas barracas reservadas para grupos produtivos na Feira de Artesanato 
da Avenida Afonso Pena.

Verifica-se que as demandas apresentadas refletem a necessidade de apoio dos peque-
nos empreendedores para o desenvolvimento de seus negócios em diversas regiões do 
Estado. 

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• monitoramento periódico dos gastos orçamentários destinados ao incentivo aos 
empreendimentos econômicos solidários no Estado;
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• realização de audiências para discutir as demandas de grupos produtivos es-
pecíficos, tais como os catadores de material reciclável, artesãos e pescadores;

• acompanhamento da aplicação da Lei nº 20.826, de 2012, no tocante à adoção, 
pela administração pública, dos mecanismos de fomento à formação e funcio-
namento das cooperativas e associações;

• apresentação de emenda à próxima revisão do PPAG 2012-2015 para restaurar 
a Ação 4040 – Implantação e gestão do pagamento por serviços ambientais – 
Bolsa Reciclagem (caso esta ação permaneça incorporada à Ação 1231), a fim de 
possibilitar a transparência no acompanhamento dos valores pagos às coopera-
tivas e associações de catadores de material reciclável;

• apresentação de emenda à próxima revisão do PPAG 2012-2015 para restaurar 
a Ação 4147 – Criação de pequenos animais – piscicultura –, caso esta ação não 
seja incluída na proposta de revisão. 

Lembramos que esta Casa tem realizado importantes iniciativas no campo da política de 
trabalho, emprego e renda. Destacam-se o ciclo de debates Piso Salarial em Minas Gerais, 
realizado por esta Casa em 26/8/2011; o Projeto de Lei nº 77/2011, em tramitação nesta 
Casa, que trata da implantação e dos valores do piso salarial das categorias profissionais 
dos trabalhadores no Estado; e a visita à sede da Federação das Indústrias do Estado de 
Minas Gerais – Fiemg – para discutir o referido projeto de lei.

Além disso, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social promoveu audi-
ência pública em 12/6/2013, Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, para debater 
formas de enfrentar o problema no Estado. Realizou-se também reunião conjunta das Co-
missões de Participação Popular e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, em 2012, 
para discutir questões relativas à erradicação do trabalho infantil, à profissionalização e en-
caminhamento ao trabalho digno de adolescentes e jovens do Estado. Nessa audiência, foi 
assinado termo de compromisso por representantes do Ministério do Trabalho e Emprego 
– MTE – e por entidades sem fins lucrativos que contratam adolescentes aprendizes contra 
o trabalho infantil.
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 O tema “Transporte e Trânsito” foi objeto de 180 propostas relacionadas à infraes-
trutura de transporte, especificamente à infraestrutura rodoviária, ferroviária e aeroviária, 
à concessão de rodovias, aos serviços de transporte de cargas e passageiros, sendo essas 
relativas principalmente ao transporte público e trânsito, especificamente educação para o 
trânsito e fiscalização de trânsito. As demandas apresentadas vieram de todas as regiões do 
Estado, com destaque para as regiões do Jequitinhonha/Mucuri, Rio Doce, Zona da Mata e 
Norte de Minas, e ilustram, inevitavelmente, carências estruturais e/ou de gestão de alguns 
assuntos relacionados ao tema. 

Infraestrutura de transporte

Três propostas relacionaram-se ao tema “Infraestrutura de transporte” de maneira mais 
genérica. Após analisadas, foram aglutinadas e originaram uma única proposta tendo como 
objeto a melhoria da infraestrutura de transporte, como se observa abaixo:

• investimento na melhoria da infraestrutura de transporte existente no Estado.
No que toca a esse tema, a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais – ALMG 

–  tem realizado diversas ações, em todo o Estado, principalmente por meio da aprovação 
de requerimentos solicitando providências para melhoria das condições de infraestrutura 
e da realização de audiências públicas para discutir e debater, com a população, questões 
relacionadas à infraestrutura de transporte de cada localidade.

Outras 156 sugestões relacionadas à infraestrutura de transporte foram recebidas, sen-
do 131 voltadas especificamente para a infraestrutura rodoviária, quatro sobre a concessão 
das rodovias, quatro voltadas para a infraestrutura ferroviária e 17 para a infraestrutura 
aeroviária. A seguir, analisamos as sugestões conforme esses subtemas, apresentando, na 
sequência, as sugestões para encaminhamentos por parte da Assembleia.

Infraestrutura de transporte – Infraestrutura rodoviária

O tema infraestrutura rodoviária foi o mais abordado, tendo sido objeto de 131 propos-
tas. Após analisadas, elas foram aglutinadas e transformadas em 110 propostas, a maioria 
com demandas de melhorias em trechos específicos de rodovia. Entre essas demandas, as 
principais se referiram à:

• duplicação da BR – 381;
• duplicação da BR – 040;
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• melhoria de rodovias estaduais e federais, localizadas em toda extensão territo-
rial estadual e já pavimentadas;

• pavimentação de novos trechos de rodovias, principalmente nas regiões Jequiti-
nhonha, Mucuri, Rio Doce e Norte de Minas.

Em relação a esse aspecto, a Assembleia mineira tem atuado nos últimos anos de forma 
intensa na sua discussão, principalmente por meio da aprovação de requerimentos solici-
tando providências para melhoria de trechos de rodovias e da realização de audiências pú-
blicas para debater, com as comunidades locais, as questões relacionadas à infraestrutura 
rodoviária.

No que concerne às propostas relacionadas, cabe uma análise pontual das sugestões 
apresentadas. 

Esse tema foi o mais recorrente na apresentação de propostas relacionadas a transporte 
e trânsito. Isso se deve à grande malha rodoviária, em condições diversas, que corta Minas 
Gerais e à preponderância deste modal de transporte em relação aos demais, inclusive no 
contexto brasileiro. 

Infraestrutura de transporte – Infraestrutura rodoviária – Concessão 

de Rodovia

Em relação a esse tema, foram apresentadas quatro propostas, analisadas e aglutinadas 
em uma única proposta: 

• melhoria nas condições da Rodovia MG – 050 e diminuição do valor cobrado 
pelo pedágio nesta rodovia.

A Rodovia MG – 050 é a primeira concessão rodoviária realizada pelo Estado de Minas 
Gerais e tem sido alvo de diversas discussões na Comissão de Transporte, Comunicação 
e Obras Públicas. Em 2013, já foi realizada uma audiência pública para tratar de aspectos 
relativos à concessão. Foi também realizada, pela mesma comissão, uma visita técnica, ao 
longo de toda extensão da via, entre os  Municípios de Juatuba e São Sebastião do Paraíso.

Propõe-se, então, que a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas conti-
nue acompanhando as questões relativas à Rodovia MG – 050.

Infraestrutura de transporte – Infraestrutura ferroviária

No que se refere a esse tema, foram apresentadas quatro propostas, aglutinadas e 
transformadas em duas:

• viabilização da expansão da utilização do modal ferroviário;
• revitalização da Estação Ferroviária do Vale do Mucuri.

As propostas apresentadas mostram a quase inexistência de políticas públicas concretas 
para uma utilização maior do modal ferroviário. Na ALMG, diversos requerimentos neste 
sentido já foram aprovados, tanto na Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pú-
blicas como nas Comissões de Turismo, Indústria e Comércio e de Assuntos Municipais e 
Regionalização.
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Cabe ressaltar que a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte apresentou, em reunião preparatória para realização do “Ciclo de Debates Mobi-
lidade Urbana – Construindo Cidades Inteligentes”, um projeto para revitalização das linhas 
férreas na RMBH. Propõe-se, então, que a  Comissão de Transporte, Comunicação e Obras 
Públicas realize reunião com a presença da  Agência de Desenvolvimento da Região Metro-
politana de Belo Horizonte para apresentação desse projeto aos parlamentares.

Infraestrutura de transporte – Infraestrutura aeroviária

No que concerne a esse tema, foram apresentadas 17 propostas. Todas tinham como 
objetivo melhorias em aeroportos em todas as regiões do Estado. Assim, foram aglutinadas 
e transformadas na seguinte proposta:

• investimentos na melhoria da infraestrutura aeroportuária em todo o Estado de 
Minas Gerais.

As propostas apresentadas refletem a necessidade de expansão da malha aeroviária no Estado 
de Minas Gerais, especialmente da aviação regional, que tem apresentado um aumento significa-
tivo na demanda, enquanto a oferta tem diminuído, em muito, pela falta de infraestrutura para 
operação de voos comercias. A ALMG tem atuado nessa área por meio da Comissão de Trans-
porte, Comunicação e Obras Públicas, que já realizou, apenas em 2013, duas audiências públicas 
para tratar do tema e recebe, com bastante frequência, requerimentos que tratam de pedidos de 
providência solicitando melhorias no setor de transporte aéreo em Minas Gerais.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários feitos anteriormente, sugere-se 
incluir na agenda da ALMG:

• a realização de reunião da  Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Pú-
blicas com a presença da  Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana 
de Belo Horizonte para apresentação de seu projeto de revitalização das linhas 
férreas na RMBH aos parlamentares.

Serviços de Transporte

Foram recebidas 15 sugestões relacionadas aos serviços de transporte, sendo uma vol-
tada especificamente para o transporte de cargas, três para o transporte de passageiros e 
11 para o transporte público. A seguir, analisamos as sugestões conforme esses subtemas, 
apresentando, na sequência, as sugestões para encaminhamentos por parte da Assembleia.

Serviços de transporte – Transporte de cargas

Quanto a esse tema, foi apresentada uma proposta com o objetivo de se criar um termi-
nal de carga no Município de Juiz de Fora. 

A proposta apresentada representa uma questão que tem sido debatida não apenas no 
Município de Juiz de Fora, mas em todo o Estado. Entretanto, ela foge do escopo de ação 
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direta por parte da ALMG. Ainda assim, é possível que esta Casa estabeleça um debate 
sobre o assunto. 

Serviços de transporte – Transporte de passageiros

A respeito desse tema foram apresentadas 14 propostas, sendo três relativas a trans-
porte de passageiros, de maneira geral, analisadas e aglutinadas em uma nova proposta, e 
11 relativas a transporte público, analisadas e aglutinadas em uma nova proposta, confor-
me segue:

• melhoria da qualidade da prestação de serviço de transporte de passageiros;
• efetivação do “passe-livre” para idosos, pessoas com deficiência e estudantes.

A Assembleia mineira tem atuado nos últimos anos de forma intensa na discussão dessa 
questão, principalmente por meio da aprovação de requerimentos solicitando providências 
para melhoria da prestação de serviço de transporte de passageiros, melhoria da qualidade 
do transporte público e de realização de audiências públicas para tratar do tema.

Sugere-se que a qualidade do transporte público seja debatida no âmbito da Comissão 
de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e que a ALMG crie uma agenda para discutir 
a questão do “passe-livre”, que foi, inclusive, um dos aspectos levantados na série de mani-
festações ocorridas no Brasil em junho de 2013.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários feitos anteriormente, sugere-se 
incluir na agenda da ALMG:

• realização, pela Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, de au-
diências públicas para debater os seguintes temas:
1. transporte de cargas em ambientes urbanos;
2. qualidade da prestação de serviço de transporte de passageiros;
3. o “passe-livre”.

Trânsito 

Foram recebidas seis sugestões relacionadas ao tema do trânsito, sendo duas sobre sua 
municipalização, uma sobre fiscalização de trânsito e três sobre educação para o trânsito. 
Elas foram aglutinadas nas seguintes propostas:

• municipalização do trânsito;
• maior efetividade na fiscalização nas rodovias que cortam o Estado;
• criação de campanhas para educação e humanização do trânsito;
• inserção da disciplina “Trânsito” na grade curricular estadual.

Quanto às sugestões de municipalização do trânsito, destaca-se que o tema não se en-
contra abrangido pelas competências para atuação da ALMG. 

No que se refere à fiscalização de trânsito, a ALMG tem atuado nesta área por meio da 
realização de audiências públicas, principalmente no âmbito da Comissão de Transporte, 
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Comunicação e Obras Públicas e da Comissão de Segurança Pública, e da realização, em 
2012, do ciclo de debates “Siga Vivo, pelo fim da violência no trânsito”. 

Já no que toca às propostas relacionadas à educação para o trânsito, a ALMG também 
tem atuado nesta área por meio da realização de audiências públicas, principalmente no 
âmbito da Comissão  de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e da Comissão de Segu-
rança Pública, e da realização, em 2012, do ciclo de debates citado.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários feitos anteriormente, sugere-se 
incluir na agenda da ALMG:

• discussões permanentes sobre a fiscalização de trânsito e a educação para o 
trânsito no Estado.
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As dez propostas relativas a Turismo tiveram como foco o pedido de apoio à formata-
ção, comercialização e exploração de produtos turísticos. Em especial, além de pedidos 
isolados, foram solicitados de forma mais direcionada o apoio à reativação do trem turístico 
entre Barbacena e Tiradentes, na região Central, e o apoio à exploração turística no Circuito 
das Águas, no Sul de Minas.

Produção e Segmentos Turísticos

Sete propostas foram apresentadas neste item. Duas solicitam apoiar a reativação e 
expansão de trens turísticos em Minas Gerais. Trata-se de tema discutido reiteradamen-
te pela ALMG, principalmente no âmbito da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e 
Cooperativismo. Há projetos de exploração de novas linhas de trens turísticos elaborados 
pelo Poder Executivo Estadual, mas esses não têm prosperado. Quatro propostas solicitam 
apoio para exploração de atrativos turísticos específicos. Trata-se de demandas pontuais 
que deveriam ser endereçadas à Secretaria de Estado de Turismo – Setur – , para que aque-
le órgão avalie a possibilidade de eventual apoio no âmbito de suas ações. Uma proposta 
solicita investimento no Circuito das Águas. Essa, também, é uma demanda que seria mais 
bem atendida pela Setur.

Diante das propostas apresentadas e dos comentários acima, sugere-se incluir na agen-
da da ALMG:

• realizar audiência pública para discutir a exploração turística do Circuito das 
Águas;

• realizar audiência pública para discutir os programas de apoio à formatação e 
comercialização de produtos turísticos estaduais;

• realizar audiência pública para discutir os projetos de expansão dos trens turís-
ticos e o motivo de sua execução não avançar. 

Circuitos Turísticos e Governança

Uma proposta solicita que o município de São Lourenço seja sede de um fórum de tu-
rismo, considerando a sua importância no Circuito das Águas. Trata-se de iniciativa que 
deveria ser realizada pelo poder público local, pelo Circuito Turístico das Águas, do qual São 
Lourenço faz parte, possivelmente com apoio da Setur. 
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