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Apresentação

Este documento contém as propostas aprovadas no Seminá-
rio Legislativo sobre Direitos Humanos, realizado pela Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, no pendo de 17 a 20 de agos-
to de 1998, que contou com a participação de 171 instituições e 558
pessoas inscritas. São proposições que abrangem variados aspectos
dos direitos humanos e que refletem condições, análises e experiênci-
as de entidades representativas dos mais diversos segmentos da soci-
edade civil e da área governamental.

As exposições e os debates do encontro, assim como a apro-
vação das propostas, em grupos temáticos e em reunião plenário,
tiveram como suporte um longo trabalho de preparaçõo, em que as
instituições envolvidas participaram ativamente da definição dos
temas, do formato e da organização do seminário. Constituíram tam-
bém um desdobramento do ciclo de debates promovido por esta
Casa no ano passado, com o objetivo de avaliar a implantação do
Programa Nacional de Direitos Humanos.

As propostas que compõem este documento, já encaminha-
do ao Governador do Estado e á Secretaria de Justiça e Direitos Hu-
manos, irão fundamentar a elaboração do Programa Estadual de
Direitos Humanos.

De sua porte, esta Casa reitera o compromisso de se empe-
nhar para que as idéias e os princípios aqui contidos sejam contem-
plados no Programa e nas demais ações legislativas pertinentes.

Registramos, finalmente, a satisfação desta Casa diante da
expressiva mobilização das entidades da área em torno do seminá-
rio e esperamos que isso venha a contribuir para o acompanhamen-
to da implantação do Programa, de modo que ele se traduza numa
efetiva política de direitos humanos para o Estado.
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'Comissão eleito no Plenário Final, com a finalidade de acompanhar os
desdobramentos do Seminário
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IV - UNIVERSALIZAÇÃO DOS DIREITOS CIVIS:
DIREITO À INCLUSÃO SOCIAL

1 - Questão de gênero

1 - Promover, com a participação de toda a sociedade civil, o
conhecimento, a divulgação e a aplicação de todos os instrumentos
internacionais de direitos humanos, tais como as decisões de confe-
rências, convenções e tratados internacionais.

2 - Propor a ratificação da "Convenção Sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher", garantir sua
implementação e exortar aos países que ainda não aderiram ô Con-
venção para que o façam, a fim de obter-se a ratificação universal
até o ano 2000.

3 - Assegurar a divulgação e a implementação das recomenda-
ções da Conferência Mundial de Direitos Humanos, no sentido de que
se integrem plenamente os direitos humanos da mulher.

4 - Fortalecer e consolidar os espaços institucionais de apoio à
mulher, tais como o Conselho Estadual da Mulher, a Coordenadoria
Municipal dos Direitos da Mulher, os Conselhos Municipais de Direitos
da Mulher e as Delegacias Especializadas de Crimes Contra o Mulher.

5 - Criar e implementar uma política estadual de creches públi-
cas, como forma de garantir o acesso da mulher ao mercado de
trabalho, ao lazer e ô educação, tendo em vista o seu desenvolvi-
mento e a plena inserção da mulher na vida sócio-econômica, cultu-
ral e política.

6	- Implementar a criação de Centro de Atendimento Jurídico
gratuito à mulher, nas diferentes regiões do Estado.
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7	- Criar e manter nas diferentes regiões do Estado casas-abrigo
para o acolhimento da mulher em situação de risco de vida.

8	- Implementar programas de comunicação para campanhas
de combate à discriminação e à violência contra a mulher.

9	- Criar uma vara de família específica para o atendimento de
ações de pensão alimentícia.

'lO	- Implementar o Programa de Assistência Integral à Saúde da
Mulher na rede pública de saúde - PAISM.

11	- Implementar programas contínuos e sistemáticos de informa-
ção sobre sexualidade e direitos reprodutivos.

12	- Implementar na rede pública de saúde o serviço de atendi-
mento à mulher nos casos de aborto previstos em lei.

13 - Elaborar um programa abrangente de educação sobre direi-
tos humanos e jurídicos da mulher, aplicando-o nos currículos escola-
res, em todos os níveis, e empreender campanhas públicas acerca da
igualdade de mulheres e homens na vida pública e privada, incluídos
seus direitos no âmbito da família

14 - Criar e implementar campanhas de comunicação em defesa
dos direitos da mulher, em parceria com o poder público. ONGs e
sociedade civil.

15 - Garantir a implementação de mecanismo legal que proíbo a
realização de testes compulsórios e a exigência de apresentação de
comprovantes relacionados a ligadura de trompas, a histerectomia e
a sexualidade.

16 - Instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a este-
rilização de mulheres e sobre o número de cesarianas realizadas, com
o objetivo de avaliar o impacto desta prática no Estado de Minas
Gerais.
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2 - População negra

17 - Implementar no Estado de Minas Gerais o Programa de Ane-
mia Falciforme do Ministério da Saúde e adotar procedimentos de
detecção da hipertensão e da miomatose.

18	- Incluir o quesito etnia em todo e qualquer sistema de informa-
ção e registro sobre a população e bancos de dados públicos.

19 - Incluir no Plano Estadual de Direitos Humanos a proposição
de legislação que defina e puna intolerõncia étnico-religiosa, assim
como preconceitos e estereótipos que estigmatizem os cultos de ori-
gem africana, de modo a dar cumprimento ao preceito constitucio-
nal que assegura o livre exercício religioso.

20 - Estimular a presença dos grupos étnicos que compõem a nos-
sa população em propagandas institucionais contratadas pelos ór-
gãos públicos da administração direta e indireta e por empresas esta-
tais, bem como em programas veiculados nos órgãos de comunica-
ção,

21	- Apoiar ações de valorização da população negra através de
políticas públicas.

22	- Criar e implementar programas de sensibilização e formação
política acerca da discriminação da população negra.

23 - Fazer constar nos livros didáticos a história e as lutas do povo
negro na construção do nosso país, eliminando estereótipos e discri-
minação.

24 - Fazer gestões para o cumprimento do princípio de
criminalização da prática do racismo nos Códigos Penal e de Proces-
so Penal.

25 - Apoiar a produção e a publicação de documentos que con-
tribuam para a divulgação da legislação antidiscriminatória.
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26 - Incentivar ações que contribuam para a preservação da me-
mória e o fomento da produção cultural da comunidade negra no
Estado.

27	- Implementar o cumprimento das Convenções 29, 105 e 111
do OIT.

28 - Criar um corpo jurídico que possa prestar assessoria e acom-
panhamento a membros da comunidade negra em casos de discri-
minação racial.

29 - Tornar, mediante lei, o dia 20 de novembro feriado pelo Dia
da Consciência Negra, em ato de reconhecimento à contribuição
do povo negro ao Estado.

30 - Incluir nos currículos escolares do Ensino Fundamental ao Su-
perior no Estado de Minas Gerais a história da África e da diáspora,
bem como a história do povo negro brasileiro.

3 - Criar, implementar e apoiar a criação de centros de referên-
cia da cultura negra no Estado, tendo os grupos culturais negros in-
corporados na gestão e no planejamento de suas atividades.

32 - Tombar os sítios históricos da cultura negra, bem como recu-
perar a memória e o patrimônio cultural do povo negro no Estado de
Minas Gerais.

33 - Garantir, através de ações do Estado e dos municípios, por
meio de seus órgãos competentes, o reconhecimento da existência e
do direito legal das comunidades negras rurais e quilombolas situa-
das no território mineiro, em cumprimento ao disposto no art. 68 das
Disposições Gerais e Transitórias da Constituição Federal e, com a
participação dos grupos negros, realizar seu levantamento e
mapeamento garantindo-lhes a titulação das terras secularmente
pertencentes a esse povo.

34 - Retirar os incentivos fiscais, concessões, patrocínios e outros
beneficos das empresas públicas e privadas que reincidam em discri-
minação racial, impedindo-as de participarem de licitações públicas.
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3 -Pessoas com deficiência

35 - Criar e/ou fortalecer mecanismos jurídicos para que sejam
cumpridas, no âmbito do Estado de Minas Gerais, os dispositivos da
Lei n° 7.853, de 1989, que tratam da proteção aos direitos das pessoas
com deficiência.

36 - Garantir o atendimento no SUS às pessoas com deficiência,
conforme suas necessidades específicas, sobretudo na aquisição de
órtese, prótese e medicamentos, e sua inclusão nos programas de
habilitação e reabilitação.

37 - Garantir a criação de um mercado de trabalho apoiado nos
setores público e privado, para pessoas com deficiência mental se-
vera.

38 - Garantir mecanismos jurídicos para que seja cumprido o art.
93 da Lei n2 8.213, de 1991, que dispõe sobre a reserva de vagas nas
empresas privadas com mais de 100 funcionários, para trabalhado-
res/as com deficiência que sejam devidamente qualificados.

39 - Assegurar o cumprimento da Lei n 9 11.867, que estabelece a
reserva percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da
administração pública do Estado, para pessoas com deficiência.

40 - Promover campanhas educativas visando à inclusão na soci-
edade e no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, bem
como possibilitar sua participação nas vivências de lazer e de cultura
proporcionadas em nosso contexto social.

41 - Garantir o cumprimento integral de todas as resoluções acor-
dadas na Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Espe-
ciais, realizada na cidade de Salamanca Espanha. em 1994.

42	- Garantir às pessoas com deficiência em situação de pobreza,
o Benefício de Prestação Continuada, previsto na Lei Orgânica de
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Assistência Social (LOAS), e fazer gestões no sentido de ampliar a
renda mínima para o recebimento desse benefício.

43 - Promover mecanismos de quantificação dos detentos com
deficiência, nas delegacias e nos presídios, e garantir-lhes o atendi-
mento em suas necessidades básicas específicas.

44 - Garantir a utilização de serviços de intérpretes de Língua Bra-
sileira de Sinais LIBRAS ás pessoas com deficiência auditiva nos seguin-
tes casos:

a) indiciamento e acompanhamento em processos civis e/ou
penais, bem como em qualquer comunicação oficial do Poder Judi-
ciário;

b) nos principais programas de TV, especialmente no
telejornalismo da rede estadual de televisão;

c) nas campanhas eleitorais veiculadas pela televisão e nas
seções eleitorais;

d) nas redes públicos de atendimento médico;

e) nos estabelecimentos públicos de ensino;

1) nos terminais rodoviárias;

45	- Instalar TDDs em locais públicos.

46	- Viabilizar a implantação de escolas e centros de atendimen-
to e apoio às pessoas com deficiência.

47 - Promover mecanismos de divulgação massiva dos direitos
das pessoas com deficiência já assegurados por lei, sobretudo nas
zonas de pobreza urbanas e rurais, inclusive nos acampamentos e
assentamentos de trabalhadores sem terra.

48	- Assegurar o atendimento às pessoas com deficiência em ser-
viços comuns de saúde, educação, trabalho e serviço social, e facili-
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tar o acesso dessas pessoas a serviços especializados e programas de
complementação de renda.

49 - Prover recursos financeiros para a promoção de cursos de
qualificação e requalificaçào profissional para pessoas com deficiên-
cia, nas esferas pública e privada.

50 - Elaborar planos, programas e projetos governamentais que
visem apoiar a criação e o fortalecimento de entidades relacionadas
a pessoas com deficiência.

51 - Incluir nos currículos escolares do Ensino Fundamental ao Su-
perior, sobretudo na formação de educadores, informações básicas
a respeito das necessidades educacionais especiais das pessoas com
deficiência, inclusive cursos opcionais de LIBRAS e Braille.

52 - Garantir o direito à moradia, conforme a Lei Estadual n° 11.048,
que dispõe sobre a preferência, na aquisição de unidades habitacionais
populares, para pessoas com deficiência física permanente.

53 - Garantir o cumprimento da Lei Estadual nc 10.419, que conce-
de passe-livre aos/as deficientes físicos, mentais, visuais e auditivos e
às pessoas com idade superior a 65 anos, no transporte coletivo
infermunicipal do Estado.

54 - Fazer gestões junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística -IBGE - para que se incluam dados sobre a quantificação e a
situação de vida das pessoas com deficiência nos censos demográficos.

55 - Criar mecanismos de incentivo fiscal para a adaptação e
aquisição de equipamentos, bem como para a pesquisa de
tecnologias alternativas, que possibilitem a inclusão social das pesso-
as com deficiência.

56 - Estabelecer parcerias entre o poder público e as entidades de
pessoas com deficiência, para fortalecer a participação dessas enti-
dades na elaboração e na implementação de planos, programas e
projetos governamentais específicos.
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57 - Fazer gestões objetivando a normatização das políticas esta-
dual e municipal de acessibilidade de acordo com o "Princípio de
Desenho Universal", tendo em vista o adequação do planejamento
urbano das edificações e dos transportes coletivos urbanos e
intermunicipais, a partir da legislação existente.

58	- Estimular políticas de acessibilidade nas empresas privadas.

59 - Retirar incentivos fiscais, concessões, patrocínio e outros be-
nefícios, bem como a participação em licitações públicas das empresas
públicas e privadas que incidam em prática discriminatória às pesso-
as com deficiência.

60 - Implementar o funcionamento do Conselho Estadual das Pes-
soas com Deficiência, fortalecer e consolidar os Conselhos Municipais
em Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

61 - Divulgar de forma mais ampla os documentos e resoluções
dos seminários, conferências, convenções e tratados nacionais e in-
ternacionais referentes à pessoa com deficiência.

62 - Implementar políticas e programas que garantam a
aplicabilidade de toda a legislação de apoio à pessoa com deficiên-
cia existente nos âmbitos federal, estadual e municipal, sobretudo em
educação, saúde, trabalho e seguridade social.

4 - Homossexuais e transexuais

63	Criar um corpo jurídico para prestação de assessoria e apoio
à comunidade homossexual e transexual, em casos de discriminação.

64	- Criar um programa de apoio e orientação a familiares dos
homossexuais e transexuais.

65	- Criar centro de convivência, lazer e referência dos homosse-
xuais e transexuais.
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66	- Assegurar que a orientação sexual não seja fator
discriminatório ao acesso e à permanência no trabalho.

67 - Implementar programas de comunicaçôo e campanhas de
combate à violência contra homossexuais e discriminação pela ori-
entação sexual.

68	- Criar e manter casos-abrigo paro o acolhimento dos homos-
sexuais em situação de risco de vida nas diferentes regiões do Estado.

69	- Criar delegacia especializada para registro das queixas de
homossexuais e transexuais vítimas de violência.

70 - Elaborar programas sistemáticos nos diferentes meios de co-
municação acerca da igualdade de direitos dos homossexuais e
transexuais na vida pública e privada.

71 - Implementar programas de estímulo co-educação não-sexis-
tas na rede de ensino, que garantam a liberdade de orientação sexu-
al.

72 - Incluir no Plano Estadual de Direitos Humanos a proposição
de legislação que defina e puna a discriminação social contra ho-
mossexuais e transexuais, garantindo:

a) o livre acesso dos homossexuais e transexuais a trabalho, esco-
la, moradia, lazer, cultura e demais benefícios sociais;

b) a criação de um corpo jurídico que possa prestar assessoria e
acompanhamento aos homossexuais e transexuais no casos de
violação dos seus direitos sociais.

5 - Prostituição

73	- Criar um corpo jurídico para dar acompanhamento à mulher pros-
tituído nos casos em que ela e seus filhos e filhas sejam discriminados.
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74 - Firmar o compromisso com a Secretario de Estado da Saúde
pela divulgação periódico e sistematizada dos meios de prevenção
de DST / AIDS.

75 - Elaborar cartilhas informativas sobre os órgãos públicos a que
se poderá recorrer em países estrangeiros, em caso de prostituição
forçada.

76 - Encaminhar ô Secretaria Nacional dos Direitos Humanos pro-
posta de implementaçào imediata, em todo território nacional, do
mecanismo de proteção referido na proposta anterior, estendendo-o
á questão do trabalho escravo e a outras discriminações.

77 - Criar e fortalecer os planos, programas e projetos governa-
mentais de requalificação profissional de mulheres egressas da prosti-
tuição.

78 - Fomentar através de planos, programas e projetos governa-
mentais a criação ou o fortalecimento de associações de mulheres
prostituídas ou egressas da prostituição.

79 - Garantir ao Conselho Estadual da Mulher dotação orçamen-
tária a fim de realizar campanhas de conscientização quanto ao uso
de drogas, bem como programas de profissionalização e
requalificação profissional e acompanhamento psicológico das pro-
fissionais do sexo.

80 - Garantir o apoio da Comissão de Direitos Humanos para a
realização de um fórum de debates, com a participação de profissio-
nais do sexo, para discutir a legalização da profissão.

81	- Criar programas de apoio aos profissionais do sexo idosos/as
que envelheceram na prostituição.

82	- Implementar programas periódicos de vigilôncia sanitário nos
hotéis de alta rotatividade.
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6 - Pessoa idosa

83	- Implementar o cumprimento da Lei n 8,842. de 4/1/94, que
dispõe sobre a Político Nacional da Pessoa Idoso, e do Decreto n9
1,948, de 3/7/96, que o regulamento.

84 - Regulamentar e garantir a implementação da Lei n g 12.666,
de 4/11/97, que dispõe sobre a Política Estadual de Amparo à Pessoa
Idosa.

85	- Implementar o Protocolo de Intenções n° 19. de 23/7/96, cele-
brado entre a União, por intermédio do Ministério da Previdência e
Assistência Social, e o Estado de Minas Gerais, através do SETASCAD,
com o objetivo de implantar e implementar a Política Nacional da
Pessoa Idosa no Estado.

86	- Agilizar a criação do Conselho Estadual da Pessoa Idosa.

87	- Estimular e fortalecer as entidades geridas pelas próprias pes-
soas idosas.

88	-- Implementar, na rede pública, atendimento à saúde integral
do idoso, garantindo serviços multidisiciplinares especializados.

89 - Implantar, em parceria com os municípios, óreas de lazer, es-
porte, cultura e vivências educativas que estimulem a participação e
facilitem a integração das gerações.

90 - Possibilitar que o asilamento, quando necessário, seja realiza-
do próximo à residência da pessoa idosa, respeitando laços culturais,
familiares e afetivos.

91 - Veicular permanentemente nos meios de comunicação ofici-
al do Estado propaganda informativa sobre Política Nacional da Pes-
soa Idosa.

92	- Criar um corpo jurídico para prestação de assistência e
informações às pessoas idosas sobre como agir em casos de
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pressão familiar religiosa, entre outras, inclusive sobre o destino
de seus bens.

93 - Instituir mecanismos legais para que as verbas estaduais se-
jam obrigatoriamente destinadas aos Fundos Municipais da Assistên-
cia Social e que os Conselhos Municipais do Idoso sejam responsáveis
pela fiscalização desses recursos.

94	- Garantir às pessoas idosas em situação de pobreza o Benefi-
cio de Prestação Continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência
Social	(LOAS) e fazer gestões para ampliar a renda mínima para
o recebimento desse beneficio.

7 -Criança e adolescente

7.1 - Educo ção

95	- Atender integralmente à criança e ao adolescente em esco-
las e centros de convivência.

96 - Respeitar o direito de educação para todos, sem discrimina-
ção, seja pelas condições físicas, mentais, emocionais, sensoriais, so-
ciais, raciais, culturais, aos portadores do vírus HIV e outros.

97 - Garantir atendimento psicopedagógico às crianças e aos
adolescentes com distúrbios de aprendizagem, utilizando-se recursos
da rede público em parceria com profissionais e instituições da área.

98	- Implantar e implementar programas voltados para a educa-
ção familiar, como a escola de pais.

99 - Promover a articulação sistemática entre as ações das áreas
da educação, saúde, assistência social, cultura. esporte e lazer no
processo educacional da criança e do adolescente.

00 - Promover a inclusão obrigatória nos currículos escolares do
ensino fundamental e médio, de estudo do Estatuto da Criança e do
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Adolescente e de conteúdos pertinentes à criança e ao adolescente
portadores de deficiência e de sofrimento mental, à educação sexu-
al, às drogas e aos direitos humanos.

101 - Criar currículo funcional para crianças e adolescentes porta-
dores de deficiência e de sofrimento mental.

102 -Garantir aos municípios condições para execução da educa-
ção básica, particularmente no processo de municipalização, com-
preendendo a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino
especial.

103 - Reestruturar a escola regular, em termos de organização físi-
co, capacitação de recursos humanos e adaptação do currículo
escolar, tendo em vista o atendimento o toda e qualquer criança e
adolescente.

7.2 - Saúde

104 - Exigir o cumprimento do garantia e da prioridade de acesso
da criança e do adolescente aos serviços de saúde, públicos e de
relevância pública.

105 - Reorganizar os serviços de saúde, estabelecendo parcerias
com a área da educação e com a sociedade civil, poro o desenvol-
vimento de campanhas educativas de medicina preventivo e popular.

106 - Assegurar à criança e ao adolescente atendimento
odontológico em seus aspectos preventivo, curativo e em caráter de
urgência, através da rede pública de saúde e em parceria com esco-
las, creches e instituições de apoio à criança e ao adolescente.

107 - Garantir o atendimento ambulotorial e domiciliar o crianças
e adolescentes portadores de HIV, de deficiência e de sofrimento
mental, substituindo instituições que reproduzem um modelo
segregador e assistencialista por estruturas inclusivos.
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108 - Implementar, nas UBS, em parceria com as áreas de saúde,
educação, assistência social, organizações da sociedade civil e mo-
vimentos de mulheres, política que garanta um trabalho continuado
de prevenção da gravidez precoce, informação sobre os direitos
reprodutivos e métodos contraceptivos, doenças sexualmente
transmissíveis, AIDS e do uso de drogas na infância e adolescência.

109 - Promover a capacitaçõo dos profissionais da saúde numa
abordagem multidisciplinar.

110 - Criar sistema de parceria contínua entre postos de saúde e
escolas.

111 - Garantir atendimento oftalmológico à criança e ao adoles-
cente utilizando-se os recursos da rede pública em parceria com as
instituições da área.

112 - Garantir o cumprimento do art. 12 do Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA -, que estabelece o direito de acompanha-
mento por um dos pais ou responsável, no caso de internação
hospitalar de crianças e adolescentes.

7.3 - Trabalho infanta-juvenil

113 - Criar e fortalecer, em especial na área rural, programas de
apoio sócio-familiar em todos os níveis, tais como: geração de traba-
lho e renda, qualificação e orientação profissional, renda mínima,
assistência jurídica, orientação familiar, lazer, esporte e cultura.

114 - Profissionalizar o adolescente, criando e reestruturando enti-
dades e programas de forma a adequá-los às novas exigências do
mercado de trabalho e aos interesses dos adolescentes e da socieda-
de.

15 - Tornar obrigatório que os sistemas oficiais de formação pro-
fissional - SENAI, SENAC, SENAR E SENAT cumpram suas finalidades e-
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gais, ampliando o número de atendimentos, de forma integralmente
gratuita, especialmente paro os jovens de classes sociais menos
favorecidas, inclusive os de baixa escolaridade e prestando efetiva
formação profissional, em consonância coma Convenção n 9 142 da
Organização Internacional do Trabalho - OIT, ratificada pelo Brasil,

116 - Promover campanhas educativas para erradicação do tra-
balho infantil e proteção do trabalho do adolescente, incorporando
denúncias de abusos praticados contra crianças e adolescentes no
mundo do trabalho, em nível nacional e internacional.

117 - Realizar campanhas de sensibilização e mobilização social,
pela erradicação do trabalho infantil e ratificação, pela União, da
Convenção 138 do Organização Internacional do Trabalho - OIT.

118 - Estabelecer o diálogo sistematizado entre os conselhos de
direitos e os conselhos da educação, buscando influir no Ministério e
na Secretaria de Educação na adoção de mecanismos de revisão da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB -, de modo a
assegurar ao adolescente educação integral e profissionalização.

119 - Implementar a educação em tempo integral, considerando
a totalidade da criança e do adolescente em seus aspectos culturais,
lúdicos, físicos, mentais e emocionais.

120 - Promover ações junto ao Ministério do Trabalho para que
desempenhe seu papel institucional, fiscalizando de forma sistemáti-
ca e rigorosa, combatendo o trabalho da criança, protegendo o tra-
balho adolescente e implementando políticas públicas de emprego,
formação e orientação profissional.

121 - Criar a Coordenadoria Estadual das Promotorias dos Direitos
da Criança e do Adolescente no Ministério Público.

122 - Reestruturar ou criar programas de atendimento sócio-
educativo em meio aberto para a criança e o adolescente, garantin-
do a qualidade, a diversidade de atividades adequadas a sua forma-
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çôo integral (lazer, cultura, reforço escolar, valores éticos, etc.) e a
integração com a família, na perspectiva de prevenir a ocorrência
do trabalho infantil e promover a escolarização.

123 - Garantir, no processo licitatório, a obrigatoriedade de com-
provação, por parte das empresas, da não-utilização de mão-de-obra
Infantil.

124 - Propor e acompanhar a regulamentação do art. 66 do Esta-
tufo da Criança e do Adolescente, para dar efetividade à norma
estatutária, no âmbito de uma política nacional de readaptação e
capacitação profissional e de emprego, inspirada no princípio da igual-
dade de oportunidades entre os adolescentes portadores de deficiên-
cia e os demais.

125 - Exigir o cumprimento do art. 68 do Estatuto da Criança e do
Adolescente e o acompanhamento de sua aplicação dando-se ênfa-
se ao seu § 1 , no sentido de se garantirem os direitos dos adolescen-
tes que participam de programa social baseado no trabalho
educativo.

126 -Criar lei que obrigue as empresas com mais de 100 funcioná-
rios a desenvolver programas de formação técnica e profissional para
adolescentes, respeitando os direitos previstos na CLT.

127 - Incentivar os municípios a criarem mecanismos de
erradicaçõo do trabalho infantil, através do acréscimo de verbas e
outros benefícios.

128 - Oferecer incentivos fiscais às empresas que criarem progra-
mas profissionalizantes paro adolescentes, em consonôncia com os
princípios legais preconizados pelo ECA.

129 - Garantir jornada máxima de 4 horas diárias e 20 horas sema-
nais para o adolescente trabalhador, promovendo a alteração perti-
nente dos dispositivos da CLT.
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7.4 - Violência doméstico

130	Criar rede social de apoio ao combate à violência domésti-
co, incumbindo os conselhos de direitos ou os tutelares de:

a) - elaboração de diagnóstico situacional da violência do-
méstica contra crianças e adolescentes;

b) - elaboração de diretrizes para o estabelecimento de políti-
cas públicas de combate à violência doméstica;

c) - monitoramento das organizações governamentais e não
governamentais, na execução de ações e programas de combate à
violência doméstica;

d) - sensibilização de outros conselhos sobre violência domésti-
ca, de modo a ampliar a visibilidade do problema de forma integra-
do.

131 - Criar parcerias com organizações governamentais e não go-
vernamentais, para construção de espaços formativos e informativos
sobre violência doméstica, o papel da família em relação à imposi-
ção de limites para crianças e adolescentes e promover campanhas
educativas sobre condutas adequadas ante a suspeita de violência
doméstica, definindo competências.

132 - Implantar e implementar políticas públicas de orientação e
apoio sócio-familiar, extensivas às famílias em situação de violência
doméstica.

7.5 - Abuso e exploração sexual

133 - Criar e implantar delegacias especializadas em crimes prati-
cados contra crianças e adolescentes em sedes e comarcas de
entrâncias intermediária e final.
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134 - Organizar ações que reivindiquem mudança no código pe-
nal, para tornar inafiançáveis os crimes praticados contra crianças e
adolescentes, bem como o de corrupção de menores, tipificado no
art. ]Ç da Lei n9 2.252, de 1954.

135 - Ampliar os programas de orientação afetivo-sexual nas esco-
las e outras entidades, incluindo-os no currículo das escolas da educa-
ção infantil ao ensino médio, estendendo-os às famílias.

136 -Desenvolver pesquisas sobre a incidência de abuso, violência
e exploração sexual contra crianças e adolescentes, a fim de planejar
as ações com base nas realidades individual, familiar e social.

137 - Criar um banco de dados nos municípios, com atualização
permanente, sobre o diagnóstico preciso das condições a que são
submetidas crianças e adolescentes, para tomadas de decisões e
implantação das políticas específicas da área.

138 -Criar e promover cursos de capacitaçõo profissional nas áreas
de saúde, educação, assistência social, segurança pública, conselhos
tutelares, Ministério Público, Justiça da Infância e da Juventude, ONGs
e OGs que trabalhem com crianças e adolescentes, incluindo abor-
dagem, identificação, atendimento, encaminhamento e tratamento
das vítimas de violência e exploração sexual, visto ser necessária for-
mação especializada em abuso sexual infantil.

139 - Divulgar estatísticas oficiais que apontem o problema de abu-
so e exploração sexual de crianças e adolescentes em Minas Gerais.

7.6 - Drogos

140 - Levantar todas as entidades do Estado de Minas Gerais que
atuam na área de recuperação de crianças e adolescentes drogaditos.

141 - Garantir apoio técnico e financeiro aos programas de com-
bate às drogas.
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142 - Elaborar política estadual de prevenção, combate e recupe-
ração de usuários de drogas, em parceria com as entidades que atuam
na área, criando centros de atendimento clínico com internamento,
nos casos em que for necessário, Inclusive para o sexo feminino.

143 - Priorizar ações de repressão aos traficantes quando estiverem
envolvidos crianças e adolescentes.

144 - Criar programa de orientação e acompanhamento familiar
para atuação nas escolas e na comunidade.

7.7 - Adolescente autor de ato infrocional

145 - Implantar política de atendimento ao adolescente a quem
se atribua autoria de ato infracional, em consonância com as novas
diretrizes estabelecidas pelo Conselho Estadual de Direitos da Crian-
ça e do Adolescente - CEDCA -, prevendo-se vagas para adolescen-
tes do sexo feminino.

146 - Priorizar programas que privilegiem a aplicação de medidas
sócio-educativas não privativas de liberdade, para adolescentes au-
tores de ato infracional,

147 - Agilizar o atendimento inicial do adolescente a quem se atri-
bua autoria de ato infracional, através do plantão interinstituclonal.

148 - Determinar o funcionamento imediato do Plantão
Interinstitucional, em Belo Horizonte e nos municípios sede de
comarcas.

149 - Implantar e implementar programas sócio-educativos, como
centros de juventude, para atender adolescentes em meio aberto em
apoio à família e à escola, em consonância com diagnósticos muni-
cipais e diretrizes estabelecidas pelos conselhos de direitos.

150 - Conscientizar a sociedade, através de todos os meios de
comunicação, sobre a aplicação das medidas sócio-educativas, a
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fim de eliminar idéias distorcidas a respeito do Estatuto da Criança e
do Adolescente por meio de divulgação didática permanente.

151 -Ampliar espaços como fóruns, câmaras técnicas, ciclo de de-
bates e outros, para discussão popular das questões que envolvam
crianças e adolescentes, bem como o cumprimento do ECA.

152 -Criar sessões permanentes na Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, para discussão, conscientização e divulgação dos direitos da
criança e do adolescente, com base nas determinações constitucio-
nais e na legislação em vigor.

153 - Capacitar policiais civis e militares em todas as Instâncias,
para abordagem e atendimento de crianças e adolescentes na rua,
para que seja dado o tratamento digno e respeitoso a que têm direito
e estender a atuação do Grupo Especializado de Atendimento à Cri-
ança e ao Adolescente de Rua - GEACAR - PMMG -, a comarcas de
entrõncias intermediárias e finais.

154 - Incluir o estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente no
currículo escolar dos ensinos fundamental, médio e superior, tendo-o
como obrigatório no currículo do Curso de Direito.

155 -Exigira  aplicação correta das medidas sócio-educativas pre-
vistas no ECA.

156 - Capacitar pessoal para acompanhamento do processo
educativo de adolescentes com medidas sócio-educativas incluindo
monitoramento, avaliação e reavaliação.

157 - Envolver as universidades nos projetos pedagógicos. na
capacitação de pessoal, na parceria técnica e outras ações para
atendimento a crianças e adolescentes em situação pessoal e social
de risco.

- Copacitar profissional da área de Direito para atuação na
defesa dos direitos da criança e do adolescente.
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159 -Criar Defensoria Pública para prestar atendimento específico
ao adolescente autor de ato infracional.

160 - Mobilizar o Poder Judiciário, o Ministério Público e o governo
estadual para criação no Estado de varas e promotorias da criança e
do adolescente e de delegacias especializadas para atendimento de
adolescente autor de ato infracional, conforme previsto no ECA.

161 - Criar equipe multiprofissional composta por psicólogos,
pedagogos, assistentes sociais entre outros, para orientação e acom-
panhamento periódico de adolescentes e suas famílias durante e após
o cumprimento das medidas sócio-educativos de prestação de servi-
ços à comunidade, internação em estabelecimento educacional e
liberdade assistida.

7.8 - Meios de comunicação social

162 - Disponibilizar informações estratégicas relacionadas às políti-
cas públicas direcionadas para a criança e o adolescente, através da
Rede Brasileira de Informação e Documentação sobre o Infância e
Adolescência - REBIDIA.

163 - Monitorar permanentemente a mídia impressa e eletrônica,
no sentido de veicular informações e trabalhar a opinião pública em
relação aos direitos da criança e ao adolescente.

164 - Destinar verbas públicas para a veiculação de propagandas
do Estatuto da Criança e do Adolescente.

165 -Criar no ordenamento jurídico normas para efetiva fiscalização
e meios de repreensão, visando impor limites à mídia na transmissão de
filmes, anúncios e programas que contribuam para divulgação de toda
forma violência, pornografia, uso de droga, suicídio, etc.

166 - Incentivar as produções culturais de cunho educativo para
crianças e adolescentes, resgatando o lúdico como valor importante
para o desenvolvimento da infância.
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167 - Envidar esforços, junto aos órgãos competentes e à sociedade
civil, no sentido de regulamentar o art. 224 da Constituição Federal,
para a criação de um Conselho de Comunicação Social, paritário e
democrático, presente nos três níveis federativos, com poderes
deliberativos no que concerne à avaliação critica, do ponto de vista
ótico, das programações veiculadas por emissoras de rádio e televisão.

7.9 - Conselhos tutelares e de direito

168 - Atuar junto ao Congresso Nacional para alteração do art. 134,
do ECA, dando-lhe a seguinte redação: "Art. 134- Lei Municipal disporá
sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, féri-
as, 130 salário de seus componentes, e outras providências".

169 - Ampliar, através da Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente - SETASCAD e da
Secretaria de Estado de Justiça e de Direitos Humanos, os programas
de assessoria e monitoramento nos municípios integrantes das
regionais, para criação e potencialização de conselhos municipais,
tutelares e fundos dos direitos da criança e do adolescente,
promovendo cursos, orientação técnica e jurídica, produzindo material
de capacitaçõo, estabelecendo parcerias com outras instâncias de
referência com a capilaridade em nível estadual, a exemplo da
Associação dos Conselhos Tutelares - ACONTEMG e da Frente de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente - FDDCA.

170 - Promover articulação entre os diversos segmentos sociais,
conselhos tutelares, conselhos municipais, estadual. ACONTEMG e
ONGs, clareando e divulgando suas atribuições e buscando a cria-
çõo, o fortalecimento e a implementação dos fóruns regionais e dos
conselhos de direitos da criança e do adolescente.

171 - Incluir, nos instrumentos cabíveis, como critério de liberação
de recursos aos municípios, a implantação e o funcionamento dos
conselhos tutelares e dos conselhos de direitos da criança e do ado-
lescente.
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172 - Comprometer-se com a parceria entre o Conselho Estadual
do Direitos da Criança e do Adolescente - CEDCA -, e o Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA -,
paro a representação junto ao Ministério Público, que vise denunciar
a omissão dos municípios quanto à criação, implantação e
operacionalização dos conselhos de direitos tutelares e fundos, para
que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis.

173 - Implantar um sistema único de registro, informatizando os
conselhos tutelares e avaliando o uso do Serviço de Informação para
a Infância e a Adolescência - SIPIA -, do Ministério da Justiça.

174 - Apoiar e fazer gestões para que as leis municipais, na consti-
tuição dos conselhos municipais de direitos e conselhos tutelares obe-
deçam às peculiaridades de cada município, garantindo composi-
ção, critérios de escolha, remuneração dos conselheiros tutelares,
vinculação, recursos e benefícios.

175 -Apoiar e fazer gestões para que as leis municipais garantam,
no processo de escolha dos conselheiros tutelares, em avaliação es-
pecífica, a obrigatoriedade de conhecimento do ECA.

176 - Criar mecanismos de divulgação do ECA, dando ênfase aos
arts. 204 e 227, da Constituição Federal de 1988, bem como às atribui-
ções dos conselhos tutelares.

177 -Veicular artigos do ECA edo Constituição Federal de 1988 em
impressos de tarifas públicas, contracheques e em todos órgãos da
mídia.

178 - Celebrar convênios com a Receita Federal visando à libera-
ção de veículos e equipamentos apreendidos para serem utilizados
pelos conselhos tutelares.

179 - Garantir funcionamento dos conselhos tutelares em tempo
integral, dotando-os da infra-estrutura necessária e assessoria de uma
equipe técnica mantida pelo poder público municipal.
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7.10 - Fundos e finonciomentos

80 - Estabelecer, através do CEDCA e dos conselhos municipais,
juntamente com o Judiciário, um fluxo de informações, visando divul-
gar esclarecimentos quanto aos processos de recolhimento de multas
a serem destinadas ao Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -
e â forma de repasse.

181 - Destinar os recursos ora designados de subvenção social, a
serem distribuídos por parlamentares, nas três esferas de governo
diretamente aos fundos de assistência social e da infância e adoles-
cência, através de articulação dos conselhos de direitos e da Assistên-
cia Social.

182 - Destinar aos fundos estaduais 2% dos recursos arrecadados
através de campanhas em âmbito nacional em nome da criança e
do adolescente, como por exemplo os arrecadados pelo UNICEF.

183 -Garantir que os recursos destinados ao atendimento da crian-
ça e do adolescente sejam administrados pelo Fundo de Direitos da
Criança e do Adolescente, em âmbito municipal e estadual, com
prestação periódico de contas pelos órgãos gestores.

8 - Povos indígenas

184 - Garantir dotação orçamentária para a viabilização das pro-
postas discutidas na Comissão Estadual de Assuntos Indígenas.

185 -Garantira  presença e a participação da representação indí-
gena em todos os fóruns estaduais que tratem das questões indíge-
nas.

186 -Buscar o empenho dos Poderes Executivo, Legislativo e Judici-
ária, junto ao Congresso Nacional, na aprovação do Estatuto das
Sociedades Indígenas e na ratificação da Convenção 169 da Organi-
zação Internacional do Trabalho - O.I.T..
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8.1 - Educação

187 - Basear a educação escolar indígena em Minas Gerais no
princípio geral da garantia aos povos indígenas de educação escolar
especifica, diferenciado, multilíngüe e intercultural, oferecendo conhe-
cimentos necessários para que possam defender seus interesses em
condições de igualdade com os demais cidadãos.

188 - Implantar cursos de qualificação profissional, através do Fun-
do de Amparo ao Trabalhador - FAT -, para capacitaçõo e formação
de agentes indígenas em técnica agrícola (plantio, colheita e
armazenamento), técnica em enfermagem como agente comunitá-
rio. Tais cursos devem também ser específicos e diferenciados poro
cada etnia, respeitando-se as diferenças culturais e lingüísticas.

189 - Promover a implantação do Núcleo de Educação Escolar
Indígena (NEEI).

190 - Dar continuidade ao programa de implementação de esco-
las indígenas, contemplando a formação escolar de 5° a 8 2 séries e do
ensino médio e garantir a continuidade do Programa de Formação
de Professores Indígenas.

191 - Implementar a construçôo, a reforma e a ampliação dos
prédios escolares nas áreas indígenas, segundo padrões arquitetônicos
e construtivos que expressem fisicamente o respeito às diferenças de
tradições, conhecimentos e valores de cada etnia.

192 - Sugerir que seja incluído no currículo escolar do ensino fun-
damental da população não indígena o ensino sobre os valores, as
crenças, os hábitos, a cultura e a história dos povos indígenas.

8.2 - Saúde

193 - Garantir que a atuação na área de saúde tenha os seguintes
objetivos: contribuir para a promoção, a recuperação e a defesa da
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vida, buscando desenvolver a saúde integral dos povos indígenas,
respeitando sua cultura, com ações que fortaleçam sua resistência e
autonomia, por meio do apoio ô sua própria capacidade de promo-
ção de saúde, tanto nos sistemas tradicionais como nas formas com-
plementares de atenção ô saúde colocadas à sua disposição.

194 - Garantir, por meio de dotação orçamentária específica, o
funcionamento do Núcleo Interinstitucional de Saúde Indígena - NISI -
como forma de democratizar e efetivar políticas de saúde para as

comunidades indígenas.

195 - Promover a formação, a capacitação, o acompanhamento
e a contratação de agentes indígenas de saúde, sobretudo de enfer-
meiros e parteiras.

196 - Implementar ações de saneamento básico e vigilância sani-
tária em todas as áreas indígenas.

197 - Garantir a execução das propostas aprovadas na li Confe-
rência Nacional de Saúde Indígena, cujas principais diretrizes são:

a) maior participação dos índios em todas as instâncias decisórias
no que diz respeito à saúde;

b) reconhecimento e respeito à medicina tradicional;

c) garantia do direito intelectual sobre suas práticas e seus co-
nhecimentos médicos;

d) formação de agentes de saúde indígenas;

e) criação dos distritos sanitários especiais indígenas.

198 - Garantir a continuidade da doação da cesta básica de me-
dicamentos aos povos indígenas.

199 - Estender e adaptar o Projeto Médico de Família aos povos
indígenas.
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200 - Estender os projetos de internato rural (residência) de estu-
dantes de medicina, odontologia e superior de enfermagem às demais
áreas indígenas, a exemplo do projeto referencial já executado junto
aos pataxós por faculdades e escolas superiores de medicina, enfer-
magem e odontologia, públicas e particulares.

8.3 - Questão fundiário

201 - Sugerir a colocação de cercas de divisas, lançadas de acor-
do com os marcos das coordenadas UTM, para que sejam garantidas
as demarcações das terras indígenas.

202 -Apoiar e cobraras ações de competência exclusiva da União,
principalmente no que tange ao direito sobre as terras que tradicio-
nalmente ocupam, bem como à sua proteção.

203 - Solicitar ao Poder Executivo que o Estado, por meio de suas
secretarias, atue de forma sistemática na promoção do
reassenfamento de não-índios, após a retirada dos mesmos de áreas
indígenas, em parceria com o Governo Federal, respeitando os crité-
rios estabelecidos pelo INCRA para definição da população-alvo da
reforma agrária.

8.4 - Desenvolvimento ombientol

204 - Promover permanente fiscalização e preservação do
patrimônio natural das áreas indígenas.

205 - Promover a implementação de ações de educação
ambiental e programas de recuperação de áreas degradadas: solo,
recursos hídricos, florestas e outros.

206 - Promover a capacitaçõo e a formação de agentes indíge-
nas, a partir das especificidades de cada área, com o objetivo de
gerar autonomia.
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207 - Promover a prestação de serviços da Assistência Técnica e
Extensão Rural - ATER, de forma a respeitar os conhecimentos tradici-
onais e a diversidade cultural; assegurar que a assistência técnica e o
extensionismo rural sejam implementados por equipe interdisciplinar,
com dedicação permanente e em sintonia com a restauração e a
preservação do meio ambiente.

208 Apoiar, junto às comunidades indígenas, o desenvolvimento
de projetos produtivos auto-sustentáveis do ponto de vista econômico,
ambiental e cultural, priorizando a recuperação de áreas degrada-
das. Os projetos devem ser elaborados com a participação das co-
munidades, respeitando a especificidade de cada povo, de cada
região e das formas tradicionais de sustentação. Torna-se necessário
um prévio diagnóstico sócio-ambiental, elaborado em parceria com
órgãos afins, por meio de convênios com universidades e centros de
pesquisas.

8.5 - Assistência social

209 - Garantir às populações indígenas assistência social ampla e
continuada, de forma a assegurar sua reprodução física e cultural.

210 -Promovera  divulgação de informações sobre as populações
indígenas e os seus direitos, principalmente nas escolas e nos meios de
comunicação, como forma de eliminar a desinformação.

8.6 - Segurança

211 - Estabelecer parceria com órgãos integrantes do sistema de
defesa social e exigir a sua participação efetiva para o apoio e a
proteção dos povos indígenas.

212 - Implantar projetos com os órgãos de segurança e entidades
quoificodas em direitos humanos visando à defeso dos povos indí-
genas.
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213 - Promover a cooperação dos órgãos de vigilância sanitário
atuantes em Minas Gerais para orientar a população na restrição da
venda de álcool às comunidades indígenas, tendo em vista a pre-
venção de problemas referentes ao alcoolismo.

214 - Apoiar a regulamentação do poder de polícia da FUNAI e
ministrar cursos de formação qualificada para seus agentes.

9 - Portadores de HIV

215 - Criar e implementar políticas públicas estaduais de assistên-
cia e promoção do saúde, tendo em vista a prevenção das Doenças
Sexualmente Transmissíveis - DST - e da AIDS, o atendimento e a inclu-
são social dos doentes e portadores.

216 -Garantir o acesso à educação e á informação sobre saúde
sexual, DST / AIDS a toda a população:

217 - Implementar, em todas as escolas e na comunidade em ge-
ral, programa de educação continuada voltado para a promoção
da saúde em relação a DST / AIDS , promovendo ações solidárias e
não discriminatórias no sentido pleno da cidadania.

218 - Implementar campanhas de informação como suporte à
educação continuada, através de espaço adequado na mídia, com
periodicidade constante e em horário compatível com o segmento
etário e social a ser influenciado.

219 --Garantir o acesso a recursos profissionais e materiais, didáticos
e preventivos, para atender aos programas de educação continua-
da e às campanhas de informação.

220 - Criar mecanismos legais para a implantação e
implementação de programas de redução de danos.

221 -Criar programas de prevenção e capacitaçõo que trabalhem
a formação de multiplicadores e amigos terapêuticos (ONGs) nos
diversos grupos etários e sociais.
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222 - Garantir a todos os portadores de HIV / AIDS o acesso, em
tempo hábil, a tratamento continuado e à medicação necessária.

223 - Disponibilizar e agilizar o acesso aos medicamentos, aos exa-
mes e ao material preventivo como preservativos, seringas e agulhas
descartáveis e géis lubrificantes.

224 - Conceder passe livre em transportes coletivos às pessoas de
baixa renda com AIDS.

225	- Disponibilizar e agilizar internações hospitalares nas institui-
ções públicas.

226 - Garantir pronto atendimento nas instituições hospitalares pú-
blicas.

227 - Recrutar e capacitar profissionais de saúde em número sufici-
ente para atender à demanda, assegurando a esses profissionais con-
dições adequadas de trabalho.

228 - Capacitar pessoal, em nível regional, para atendimento aos
portadores de HIV / AIDS, conferido a esses direito de opção quanto
ao local de tratamento, promovendo, assim, a descentralização dos
serviços, de acordo com a demanda das regiões.

229 - Garantir pessoal nos centros de atendimento aos portadores
de HIV / AIDS, nos laboratórios da Rede Nacional para exame de carga
viral do Estado, nos hospitais-dia e no atendimento domiciliar, assegu-
rando a Implantação e funcionamento completo desses serviços.

230 - Garantir apoio e acompanhamento psicossocial aos familia-
res de portadores de HIV / AIDS.

231 - Garantir, a toda a população, o direito à testagem anti-HIV,
de forma voluntária, espontânea e anônima.

232 - Disponibilizar centros de testagem compostos por equipes
interdisciplinares treinadas e capacitadas.
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233 - Garantir oferta de aconselhamento pré e pós teste anti- HIV,
vinculada a todo o processo de diagnóstico, seja na rede pública ou
privada.

234 - Garantir o encaminhamento das pessoas diagnosticadas
como portadoras de HIV aos serviços de referência.

235 - Garantir cumprimento de todos os mecanismos legais que
proíbem a testagem compulsória.

236	Fomentar pesquisas e estudos sobre HIV / AIDS.

237 - Garantir que seja vedada qualquer espécie de discriminação
das pessoas que vivem com HIV / AIDS e que lhes seja livre o acesso
ao trabalho, à escola, à moradia, ao lazer e aos demais benefícios
sociais.

238 - Assegurar à mulher com HIV / AIDS acesso a informações sobre
saúde reprodutiva, oferecendo-lhe aconselhamento médico e psicossocial
e garantindo-lhe poder de decisão em relação à maternidade.

239 - Garantir a reativação da Comissão Estadual de Controle de
HIV / AIDS, com a participação de entidades comunitárias e de insti-
tuições de saúde, de modo a subsidiar a elaboração de políticas
públicas voltadas para o tema.

240 - Divulgar para a população as garantias processuais dos direi-
tos fundamentais, no intuito de conscientizá-la sobre os mecanismos
legais que podem ser utilizados para exigir do governo e da adminis-
tração pública o fiel cumprimento de suas funções.

241 Prever recursos orçamentários para execução dos encami-
nhamentos e programas relativos aos portadores de HIV / AIDS apro-
vados neste seminário.

- Portadores de sofrimento mentol

242 -Regulamentar imediatamente a Lei Estadual n° 11.802/95, que
dispõe sobre a promoção da saúde e reintegração social do porta-
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dor de sofrimento psíquico, regulamenta as internações involuntórias
e determina a implantação de ações e serviços de saúde mentol
substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a extinção progressiva des-
ses; regulamenta as internações . especialmente a involuntário, e dá
outras providências.

243 - Apoiar o projeto de lei, proposto pelo deputado federal Pau-
lo Delgado, que trata da reforma nacional psiquiátrica, na forma ori-
ginal, em tramitação no Congresso Nacional.

244 - Capacitar profissionais que atendam às novas demandas
advindas da Lei n 9 11.802/95, visando à formação de equipes
multidisciplinares e de parcerias nas áreas de saúde, educaçõo e ser-
viço social.

245 - Realizar em todo o Estado campanhas de divulgação da Lei
n o 11.802/95, através de cartilhas e dos meios de comunicação social.

246 - Divulgar as novas formas de tratamento para portadores de
sofrimento mental, as possibilidades de convivência e reintegração
social, bem como denunciar a existência de instituições de caráter
manlcomial que reproduzem a lógica da segregação.

247 - Garantir aos portadores de sofrimento mental, internados
em hospitais psiquiátricos e similares, a visita regular de familiares e
amigos, vedando a exposiçõo desses a revistas e situações constran-
gedoras.

248 - Incluir os portadores de sofrimento mental na pauta de dis-
cussão e nas reivindicações sobre direitos humanos.

249 - Redireclonar os recursos financeiros aplicados em internações
psiquiátricas, para Implantação de serviços substitutivos ao modelo
manicomial, já especificados na Lei n 11.802/95.

250 - Promover um trabalho integrado médico, jurídico e parla-
mentar para a reavaliação do tratamento dispensado pelo
ordenamento jurídico ao portador de sofrimento mental, com pers-
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pectivas de alteração dos Códigos Penal e Civil, dando atenção es-
pecial às questões da inimputabil idade, da medida de segurança e
da impropriedade de termos relativos aos portadores de sofrimento
mental.

251 - Realizar cursos de capacitação de profissionais da rede públi-
ca de saúde mental e de educação para trabalhar no novo modelo.

252 - Divulgar nos serviços de saúde e nas escolas, em local visível,
a 'Carta de Direitos e Deveres dos Usuários de Serviço de Saúde Men-
tal".

253 - Prever recursos orçamentários para execução dos encami-
nhamentos e programas relativos aos portadores de sofrimento men-
tal aprovados neste seminário.

11 - Usuários de Drogas

11.1 -Prevenção

254 - Estabelecer parcerias com as ONGs envolvidas em progra-
mas de prevenção e tratamento do usuário de drogas.

255 - Criar lei que conceda incentivo fiscal a empresas e pessoas
interessadas em desenvolver programas educativos continuados so-
bre drogas.

256 -Transferira  gestão do Fundo Estadual de Prevenção, Fiscaliza-
çõo e Repressão de Entorpecentes da Secretaria de Estado da Fazen-
do pata a Secretaria de Estado da Justiça e dos Direitos Humanos.

257 - Criar um conselho com representantes de entidades gover-
namentais e de ONGs que atuem na área de drogas, para gerenciar
os recursos oriundos do Fundo Estadual de Prevenção. Fiscalização e
Repressão de Entorpecentes.
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258 - Destinar um percentual do IPI sobre a venda de tabaco e
álcool, bem como os bens apreendidos no combate ao tráfico para
o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entor-
pecentes.

259 - Elaborar campanhas publicitárias e educativas de esclareci-
mento e mobilização comunitária em todo o Estado, em horário com-
patível com o segmento etário e social a ser influenciado.

260 -Sancionar e regulamentar leis que tratam da obrigatoriedade
do ensino sobre tabaco, álcool e drogas rícitas e ilícitas, em nível de
ensino fundamental, médio e nos cursos de formação de professores,
com enfoque especial na construção da cidadania.

261 - Oferecer treinamento e capacitação aos professores do ensi-
no fundamental e médio da rede pública e privada, por meio de
parcerias com centros de referência, cabendo a esses traçar diretrizes
básicas, prestar assessoria, criar e distribuir material educativo para o
trabalho desenvolvido nas escolas.

262 - Autorizar a implantação de programas de redução de da-
nos, como medida de saúde pública, na prevenção do HIV/ AIDS entre
usuários de droga injetável e outros usuários de drogas.

263 - Fomentar pesquisas e criar programas de coleta de dados
que reflitam a situação dos usuários de drogas no Estado de Minas
Gerais.

264 - Sancionar e regulamentar dispositivos legais que coíbam o
uso do álcool por grupos sociais específicos: adolescentes, trabalha-
dores em serviço e motoristas.

265 - Proibir a divulgação de publicidade sobre bebidas alcoólicas
e fumo nos meios de comunicação.

266 - Fiscalizar a venda de medicamentos psicotrópicos e revisar
periodicamente a lista de medicamentos que exijam prescrição mé-
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dica, especialmente aqueles sob controle especial (tarja preta), inclu-
indo, sempre que necessário, novas drogas.

11.2 - Tratamento e reinserção social

267 - Atribuir ao Estado a responsabilidade pela qualidade do tra-
tamento oferecido aos usuários de drogas ou álcool.

268 - Disponibilizar e agilizar o uso de material preventivo como
preservativos, agulhas e seringas descartáveis.

269 - Recrutar e capacitar profissionais de saúde em número sufici-
ente para atender á demanda, assegurando a esses profissionais con-
dições adequadas de trabalho.

270 - Capacitar, em nível regional, pessoal para o atendimento
dos usuários de drogas, álcool e tabaco, sendo conferido a esses o
direito de opção quanto ao local de tratamento, promovendo, as-
sim, a descentralização dos serviços, de acordo com a demanda das
regiões.

271 - Disponibilizar e agilizar, em instituições públicas, as internações
hospitalares para os usuários de drogas ou álcool.

272 - Garantir, nas instituições hospitalares públicas, o pronto aten-
dimento aos usuários de drogas ou álcool.

273 - Assegurar a implantação e o funcionamento completo dos
hospitais-dia no serviço público, para usuários de drogas ou álcool.

274 -Assegurara  implantaçõo de hospital-dia e oficinas terapêuti-
cas para crianças e adolescentes usuários de drogas ou álcool.

275 - Criar uma rede de referência e contra-referência para usuári-
os de drogas ou álcool, que inclua e garanta internação, tratamento
ambulatorial, acompanhamento psicoterápico, oficinas terapêuticas,
culturais e profissionalizantes.
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276 -Criar estratégias para facilitara abordagem e garantira assis-
tência e o atendimento aos usuários de drogas em situação de rua,
implementando operadores simbólicos, como programas de apoio
sócio-culturais permanentes, capazes de garantir a participação de
crianças e adolescentes,

277 -Garantir que seja vedada qualquer espécie de discriminação
ao usuário de drogas ou álcool e que lhe seja livre o acesso ao traba-
lho, à moradia, ao lazer, à cultura e aos demais beneficias sociais.

278 -Aproveitara pena e a medido sócio-educativa de prestação
de serviços para a comunidade como uma forma de qualificação
profissional e de reinserção social do usuário de drogas ou álcool.

279 - Estabelecer parcerias com instituições que ofereçam cursos
de qualificação profissional, adaptando-os às especificidades do per-
fil dos usuários de drogas ou álcool.

280 - Incentivar a criação de programas de prevenção continua-
da e assistência psicológica, médica e financeira ao usuário de drogas
ou álcool dentro das empresas públicas e privadas.

281 - Incentivar programas de prevenção voltados para a forma-
ção de multiplicadores nos diversos grupos etários e sociais como ado-
lescentes, estudantes, usuários de drogas injetáveis, presidiários e outros.

282 - Disponibilizar leitos de clínica médica em hospitais e pronto-
socorros gerais em substituição aos leitos de instituições psquiátricas,
para internação de pessoas com diagnóstico principal de síndrome
de abstinência alcoólica e de outras drogas.

283 -Prever recursos orçamentários para execução dos encaminha-
mentos e programas relativos aos usuários de drogas aprovados nes-
te Seminário.

12 - Estrangeiros
284 - Promover na Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa, com a participação da Comissão de Representação
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deste Seminário, audiências públicas com a finalidade de se discutir
proposições relacionados com a situação e os direitos dos estran-
geiros residentes no Estado.

V - POLÍTICAS PÚBLICAS:
E CIDADANIA - O PAPEI

SOCIEDADE CIVIL NA
DE POLÍTICAS

DIREITOS HUMANOS
DO ESTADO E DA
FORMULAÇÃO
SOCIAIS

1 - Educação para o cidadania

285 - Promover a integração entre as organizações que trabalham
nas diversas dimensões de cidadania, com o objetivo de ampliar o
conhecimento e efetivar a implementoçÕo dos direitos de cidadania
no dia-a-dia da população.

286 - Aprofundar as questões suscitadas pela população em cursos
e momentos de formação, de maneira a colaborar para que esses
conhecimentos possam concretizar-se na prática do resgate da cida-
dania.

287 -Proporcionar fortalecimento de uma rede de apoio técnico e
humano entre entidades, pessoas e grupos sociais que se dedicam à
promoção da cidadania e da defesa dos Direitos Humanos.

288 - Implementar ações de capacitaçõo de todos os profissionais
disponíveis para o trabalho de educação para a cidadania, bem
como o trabalho de pesquisa e diagnósticos, que visem à atualiza-
ção dos profissionais e destinatários.

289 -Criar formas de financiamento para entidades da sociedade
civil que desenvolvam trabalhos visando à construção da cidadania.
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290 - Criar uma comissão paritária para gerir os fundos destinados
ao financiamento de entidades da sociedade civil.

291 - Introduzir noções de Direitos Humanos nos currículos escolares
do ensino fundamental, médio e superior.

292 - Criar e Implementar programas de Informação e formação,
orientados pela concepção dos Direitos Humanos, para os profissio-
nais do Direito, policiais civis e militares, agentes penitenciários e lide-
ranços comunitárias.

293 - Promover, em parceria com entidades não governamentais,
cursos de capacitação de professores para ministrar disciplinas ou de-
senvolver programas interdisciplinares na área de Direitos Humanos.

294 - Criar comissão paritária para elaborar e sugerir material
didático e metodologia educacional e de comunicação para a
implementação dos três itens anteriores.

295 - Conceder, anualmente, prêmio a estudantes de nível funda-
mental, médio e superior que se destacarem em trabalhos acadêmi-
cos que promovam a defesa dos Direitos Humanos.

296 - Apoiar iniciativas de premiação de programas e reportagens
que ampliem a compreensão da sociedade sobre a importância do
respeito aos Direitos Humanos.

297 - Promover e apoiar a promoção, nos municípios e regiões do
Estado, de debates, encontros, seminários e fóruns sobre políticas e
programas de Direitos Humanos.

298 - Promover campanhas de divulgação das normas internacio-
nais de proteção dos Direitos Humanos para operadores do Direito,
organizações não governamentais, igrejas, movimentos sociais e sin-
dicais.

299 - Fomentar ações de divulgação e conscientizaçõo da impor-
tância da legislação nacional sobre políticas de proteção e promo-
ção dos Direitos Humanos.
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300 - Desenvolver campanhas estaduais permanentes que ampli-
em a compreensão da sociedade brasileira sobre o valor da vida
humana e a importância do respeito aos Direitos Humanos.

301 - Desenvolver campanha publicitária dirigida à escola sobre o
valor da diferença em uma sociedade democrática.

302 - Criar uma comissão permanente tripartite e parttário, com
representantes do governo, dos trabalhadores e dos empresários com
atribuições específicas para receber e apurar denúncias de prevarica-
ção e corrupção ativa e passivo.

303 - Incluir o estudo de Sociologia no nível fundamental de ensino
e exigir cumprimento da lei que prevê o seu ensino no nível médio.

304 - Incentivar as empresas nacionais, multinacionais e universida-
des a promoverem a cultura de Direitos Humanos e da cidadania,
por meio do patrocínio de programas e projetos de cidadania desen-
volvidos pelas ONGs e pelo poder público, e da contratação prefe-
rencial de estagiários, em cujo currículo constará a experiência de
serviço voluntário.

305 - Incentivar o trabalho voluntário de jovens em programas de
educação para cidadania e Direitos Humanos desenvolvidos por ONGs
e órgãos do poder público ligados à promoção de Direitos Humanos.

306 - Implementar programas ou iniciativas continuadas de alfa-
betização de jovens e adultos, até a completa erradicação do anal-
fabetismo no meio rural.

307 - Garantir o acesso de toda a população a uma escola públi-
co, gratuita e de qualidade, desde a educação infantil até, pelo
menos, o ensino médio, já colocando no horizonte a demanda do
ensino superior.

308 Instituir a gestão democrática nos diversos níveis do sistema
escolar, incluindo a participação ativa das famílias, das comunida-
des, das organizações e dos movimentos sociais nas decisões sobre
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poUticas de ação em cada nível e na fiscalização do uso dos recursos
públicos destinados às escolas.

309 - Apoiar as iniciativas de inovação de estruturas e currículos
escolares nos diversos níveis da educação básica, visando à amplia-
ção do acesso e ao desenvolvimento de uma pedagogia adequada
às atuais demandas de um meio rural em transformação.

310 -Adotar processo específico e diferenciado de seleção de do-
centes para as escolas rurais, de modo a estimular o trabalho docen-
te resultante de escolha do profissional e das comunidades.

2 -Questão fundiário: a situação dos sem terra

311 - Implementar as propostas consensuais aprovadas no Seminá-
rio Legislativo sobre Reforma Agrária em Minas Gerais, realizado na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais em setembro de 1996.

312 - Combater a impunidade dos que cometem crimes contra os
trabalhadores e movimentos de luta pela terra e a criminalizaçôo das
ações das lutas pela terra.

313 - Desapropriar, demarcar e titular todos os latifúndios onde
moram ou moraram comunidades de trabalhadores rurais negros,
como forma de reparação histórica aos remanescentes de quilombos.
pelos 388 anos de escravidão.

314 - Promover a imediata regularização fundiário das terras dos
atingidos por barragens.

315 - Agilizar as desapropriações como instrumento privilegiado
para punir o latifúndio improdutivo e realizar a reforma agrária.

316 -Ratificara responsabilidade do Governo Federal pela vistoria,
desapropriação e aplicação dos recursos necessários à implementaçõo
de uma ampla e massiva reforma agrária, com a participação de
órgãos públicos municipais, estaduais e federais e das ONGs na exe-
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cuçõo de ações específicas, tais como as condições de infra-estrutura
- assistência médica, assistência técnica, estradas, educação, ener-
gia elétrica - necessárias aos assentamentos.

3 - Saúde

317 - Criar mecanismos que viabilizem a efetiva Implantação do
SUS, em todos os níveis, com qualidade, como determina a Constitui-
ção.

318 - Criar, nos hospitais públicos e conveniados, ouvidoria ou simi-
lar, para receber e apurar denúncias de mau atendimento, encami-
nhando-as aos conselhos de Direitos Humanos municipais ou esta-
dual.

319 - Garantir um financiamento permanente e adequado que as-
segure o acesso de todos ao SUS, nos termos do disposto na PEC 169/
93, que destina 30% da Seguridade Social e, no mínimo, 0% do orça-
mento dos municípios. Estados e União para a saúde.

320 - Impedir o desvio dos recursos orçamentários da saúde, como
por exemplo, os da CPMF, que estão sendo usados como fonte
substitutivo.

321 - Valorizares conselhos de saúde como fóruns decisórios.

322 - Criar programas preventivos de saúde, garantindo também
o atendimento aos doentes,

323 -Criar uma comissão de fiscalização para garantir o funciona-
mento dos conselhos municipais de saúde, sobretudo no interior.

324 - Elaborar e implementar, sobretudo a partir dos conselhos de
saúde, políticas de proteção õ saúde da mulher, incorporando a pers-
pectiva de gênero, especialmente no que se refere a direitos
reprodutivos, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, pre-
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venção do colo de útero e mamas, saúde na fase do climatério e
assistência psicológica.

325 - Incluir jovens e trabalhadores residentes nas zonas rurais nas
campanhas de esclarecimento sobre o uso de drogas.

326 - Disponibilizar os dados epidemiológicos das doenças de noti-
ficação compulsória em site oficial, pela Internet.

4 - Política cultural e direito à memória

327 -Criar centros de referência de cidadania e Direitos Humanos,
com biblioteca especializada, para desenvolvimento de estudos e
projetos sobre os temas da cidadania e Direitos Humanos.

328 - Apoiar programas de revalorização e criação de bibliotecas
públicas, casas de cultura e oficinas culturais, bem como a constru-
ção de espaços culturais, teatros, oficinas de artes, praças em Belo
Horizonte e no interior de Minas Gerais.

329 - Criar e apoiar, com recursos humanos e materiais, centros
culturais que promovam a socialização através da pluralidade e da
diversidade.

330 -Valorizar, Incentivar e apoiar financeiramente grupos culturais
populares.

331 - Criar formas de articulação e intercâmbio entre os grupos
culturais populares por meio de festivais, encontros e seminários.

332 - Exercer maior vigilância na instalação de mineradoras e usar
de mais rigor na inspeção das que estão em funcionamento, com o
intuito de preservar o patrimônio cultural e paisagístico.

333 - Desenvolver, em colaboração com a Polícia Federal, cam-
panha com vistas a divulgar a lista das obras e imagens sacras rouba-
das no Estado de Minas Gerais.
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334 - Incluir, como obrigatórias nos currículos das escolas estadu-
ais, além da Educação Artística, as seguintes disciplinas artísticas:
Música (canto e instrumentos). Arfes Cênicas, Desenho e Pintura, e
Dança (danças típicas e folclóricas).

35 - Incentivar a realização de feiras culturais nas escolas, resguar-
dando a multiplicidade de expressão sóciocultural, política e religiosa
e criando formas alternativas para as diferentes manifestações de fé.

5 - Político de desenvolvimento ambiental

336 - Divulgar a aplicação do Programa Nacional de Educação
Ambiental - PRONEA - nas instituições públicas e privadas, destacan-
do suas linhas de ação e objetivos.

337 - Elaborar o Programa Estadual de Educação Ambiental atra-
vés de consórcio municipal, a partir do PRONEA, dos parâmetros
curriculares do MEC, do Tratado de Educação Ambiental para Socie-
dades Sustentáveis e Responsabilidade Global, elaborado na ECO!
92, e dos Fóruns Populares de Discussão sobre Educação Ambiental.

338 - Incentivar o uso de energia alternativa, tanto no meio urba-
no quanto no meio rural.

339 - Incentivar a implantação de áreas verdes e a sua multiplica-
ção, possibilitando a recarga do lençol freático, a manutenção do
microclima e a criação de espaços de convivência.

340 -Difundir e facilitar o acesso às prerrogativas criadas pelo ICMS
ecológico.

341 - Incentivar a implantação, no Estado de Minas Gerais e nos
municípios, da proposta de orçamento participativo, visando à
melhoria da qualidade de vida local.

342 - Vincular a liberação de empréstimos aos municípios à elabo-
ração e implantação de plano municipal de desenvolvimento
ambiental.
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343 - Estimular a geração de empregos na exploração sustentável
do meio ambiente, notoriamente nas áreas de ecoturismo, manejo
de florestas antrópicas, reciclagem de resíduos sólidos, centrais de tra-
tamento de lixo, esgoto e água.

344 - Implantar, nas áreas metropolitanas, urbanas e rurais, consór-
cio intermunicipal, objetivando o controle da poluição, atmosférica,
hídrica, sonora e do solo.

345 - Promover capacitação de mão-de-obra na temática
ambiental, por meio de cursos de extensão, aperfeiçoamento, gra-
duação e pós-graduação.

346 - Implantar, na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG -,
centros ou oficinas livres que tratem do meio ambiente na capital mineira,
incentivando, gradailvamente, a sua extensão ao Interior do Estado.

347 - Exigir a redução do consumo, incentivar e dinamizar a
reutilização de bens e materiais e a reciclagem de resíduos, incluindo
a coleta seletivo, com a difusão das incubadoras ecológicas, empre-
sas que utilizam como matéria-prima os produtos resultantes da coleto
seletivo do lixo.

348 - Implantar, em nível estadual, as bolsas de resíduos.

349 -Difundira  política do poluidor-pagador, sobretaxando os pro-
dutos com excesso de embalagens ou cujas embalagens não podem
ser reutilizadas ou recicladas.

350 - Incrementara criação de secretarias municipais de meio am-
biente.

351 - Incentivar a implantação das Comissões de Desenvolvimen-
to do Meio Ambiente- CODE MAs.

352 - Implantar o Sistema de Informações Ambientais - SIAM - rede
de dados ambientais geo-referenciados, gerenciado pelo Estado, com
participação direta dos municípios credenciados.
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353 - Difundir centros de vivência em educação ambiental em
todo o Estado de Minas Gerais.

354 - Manter cadastro das instituições que trabalham com o meio
ambiente no Estado, visando à ampliação de parcerias.

355 - Elaborar e implantar, nos municípios, as agendas locais, con-
forme recomendação da Agenda 21.

356 - Colaborar para que políticas de saúde e de meio ambiente
sejam planejadas e desenvolvidas conjuntamente.

357 -Criar um movimento nacional para revisão da Lei de Patente
da Biodiversidade.

358 - Desenvolver um programa específico de sensibilizaçào e
copacitação dos agricultores e agricultoras familiares sobre diversos
aspectos da questão ambiental, dando ênfase à divulgação, discus-
são e utilização da legislação existente.

359 - Incentivar a participação de representantes dos movimentos
de trabalhadores rurais e sem-terra nos conselhos estadual e munici-
pais de meio ambiente.

360 - Considerar, nos planos, programas e projetos de desenvolvi-
mento local e regional, as prerrogativas definidas pela Agenda 21, de
forma a garantir sua sustento bilidade e eficácia na aplicação dos
recursos disponibilizados.

361 - Ampliar a representação dos movimentos sociais e organiza-
ções não governamentais, nas instâncias de decisão dos conselhos
de meio ambiente (Comav, Comams, Codemas e Copam).

362 - Promover encontros municipais para troca de experiências
participativas de intervenção no meio ambiente de forma sustentá-
vel, e recolhimento de subsídios para a elaboração de programas de
educação ambiental vinculados ás distintas realidades locais.
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363 - Garantir a implantação dos programas de educação
ambientai no ensino fundamental e médio, bem como no ensino in-
formal e não formal.

364 - Criar instrumentos e mecanismos de democratização das in-
formações e documentos existentes sobre educação ambientai, eco-
logia e desenvolvimento sustentável.

365 - Criar condições mínimas para que o IMA elabore uma estra-
tégia de fiscalização e controle do uso de agrotóxicos e biocidas.

366 -Transformaras  fazendas experimentais da EPAMIG em centros
de pesquisa participativa sobre agroecologia, voltados para os inte-
resses da agricultura familiar.

367 -Criar programas de reciclagem para técnicos e extensionistas
da Emater, bem como para os pesquisadores da EPAM1G, com o pro-
pósito de desenvolver a experimentação e a difusão de tecnologias
agroecológicas.

368 - Condicionar a liberação de créditos de custeio e investimen-
tos dos programas governamentais à exigência de cumprimento da
legislação ambiental em vigor.

369 - Criar campanhas para mudança dos padrões de consumo
alimentar, incentivando uma alimentação mais sadia, bem como para
a adoção de uma política de segurança alimentar que garanta ali-
mentos para todos.

370 -Criar um programa permanente de convivência coma seca,
desenvolvendo tecnologias socialmente apropriadas aos
agroecossistemas do Vale do Jequitinhonha e do Norte de Minas, bem
como Instrumentos eficazes de combate à desertificação.

371 - Implantar sistemas de zoneamento ecológico-econômico em
áreas rurais e urbanas, como base para elaboração de pianos diretores
e planos globais de desenvolvimento.
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372 - Gerenciar, deforma ambientalmente responsável, os resíduos
sólidos e os relacionados ao esgotamento sanitário, bem como criar
Instrumentos jurídicos que responsabilizem as empresas pela
destinação de materiais como PET's, garrafas e demais objetos
descartáveis ou não retomáveis e todos aqueles que, de alguma for-
ma, venham a danificar o meio ambiente e aumentar a produção
dos resíduos sólidos e dos chamados resíduos tóxicos.

373 - Iniciar estudos e elaborar projetos que viabilizem o manejo
integrado de áreas verdes urbanas, bem como disponibilizar Instru-
mentos e recursos que garantam a fiscalização e o controle social
dessas áreas, utilizando mecanismos que levem à elaboração de pla-
nos de manejo agroecológico, considerando as populações residen-
tes nestas áreas e no seu entorno.

374 - Adotar imediatamente os aspectos da dimensão ambiental
nos projetos de assentamentos urbanos e rurais, levando-se em con-
ta, na sua elaboração, indicadores de sustenta bilidade como forma
de melhorar a qualidade de vida da população assentada.

375 -Reconhecera  inviabilidade econômica e sócio-ambiental do
Projeto Jaíba e realizar esforços no sentido de repensá-lo a partir da
adoção dos princípios da agroecologia e do desenvolvimento sus-
tentável.

376 - Instituir comissão especial com participação da sociedade
civil, com o objetivo de encaminhar ampla consulta à população
sobre a viabilidade da transposição do Rio São Francisco.

6 - Política de proteção ao consumidor

377 - Colaborar com o Departamento de Defesa e Proteção ao
Consumidor - DPDC, órgão coordenador do Sistema Nacional de
Defesa do Consumidor - SNDC, para implementação do Decreto n°
2.181/97. em Minas Gerais.

378 - Estabelecer programa estadual de capacitaçõo de agentes
multiplicadores em educação consumista.
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379 - Mobilizar o Sistema Estadual de Defesa do Consumidor - SEDC-
para manter e assegurar os direitos do consumidor no âmbito do Mercosul.

380 - Mobilizar o SEDC para o acompanhamento e implantação
efetiva do SUS - Sistema único de Saúde - com a aprovação, revisão
e atualização de Códigos Sanitários.

381 - Criação de promotorias especializadas em crimes contra as
relações de consumo, delegacias de polícia do consumidor, varas
especializadas do consumidor, juizados especiais de defesa do consu-
midor e defensorias públicas especializadas em defesa do consumidor.

382 - Desenvolver gestões para a revogação das Resoluções n°s
1.129, de 15/5/86 e 1.572, de 18/1/89, do Banco Central, que autori-
zam as taxas de permanência.

383 - Tomar Iniciativas, no âmbito dos Poderes Executivo. Legislativo
e Judiciário, visando ao bloqueio geral e gratuito do sistema 0900 e
900 para todos os usuários de serviço público de telefone, com ampla
divulgação desse direito e liberação de senha para usuários que qui-
serem processar o desbloqueio.

384 - Disseminar as modalidades e mecanismos do uso do poder
de compra do consumidor, como, por exemplo, a Convenção
Coletiva de Consumo.

385 - Divulgar os sistemas de lnformaço sobre produtos e serviços
existentes, enfatizando a conscientizaçõo quanto a decisões de com-
pra que considerem as políticas de recursos humanos, proteção
ambiental, qualidade, bem-estar social e empregabilidade por parte
do empregador.

386 - Introduzir, nos órgãos públicos e privados, políticas de incenti-
vo à Implementação de uma cultura voltada para a conscientização
de consumidores e fornecedores quanto à preservação do meio am-
biente.

387 - Reorganizar o PROCON Estadual do Poder Executivo, com
vistas a redimensionamento das suas atribuições.
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388 - Derrubar o veto à proposição de lei que cria o Fundo Estadu-
al de Defesa do Consumidor.

7 - Trabalho escravo, emprego e geração de renda

389 - Criar o Conselho Estadual do Trabalho, com representantes
dos vários segmentos da sociedade ligados à questão, com o intuito
de formular, acompanhar e fiscalizar as políticas públicas do trabalho
e de desconcentração de renda no Estado.

390 -Garantir emprego, sem permitir que direitos conquistados pe-
los trabalhadores sejam retirados ou flexibilizados.

391 - Integrar as organizações dos trabalhadores e instituições
assistenciais na elaboração, acompanhamento e avaliação de pro-
gramas e projetos relacionados à geraçõo de emprego e à melhoria
das condições de trabalho e de vida das camadas populares, bem
como na revisão dos conceitos de trabalho, de sua necessidade,
bem como da justeza da redução do jornada de trabalho em quan-
tidades significativas.

392 - Ampliar a divulgação dos serviços prestados pelo Sistema
Nacional de Emprego - SINE -, tais como intermediação de mõo-de-
obra, seguro desemprego, qualificação e requalificação profissional.
Programa de Geração de Emprego e Renda - PROGER.

393 - Criar espaços para registros, formação e consolidação de
informações e conhecimentos sobre o trabalho.

394 - Promover articulações com instituições de prevenção, edu-
cação e fiscalização do trabalho, para melhorar suas condições e
diminuir os acidentes.

395 - Apoiar demandas relacionadas a capacitação, pesquisas e
atividades das organizações dos trabalhadores, através de institutos
como IPEAD. Fundação João Pinheiro, entre outros.

396 - Investir na educação do trabalhador, inclusive no ensino
profissionalizante público e gratuito de nível médio, ampliando sua
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formação, qualificação e treinamento, de acordo com a demando
do mercado, adotando-se, ainda, uma política especifica para a
qualificação profissional dos moradores das vilas e favelas, e criando-
se um conselho que fortaleça essas comunidades.

397 - Apoiar, sob forma de financiamento, a compra de
implementos, através de estímulo aos grupos produtivos.

398 - Investir na formação do micro e pequeno produtor e abrir
créditos para a produção.

399 - Acompanhar os grupos de produção, oferecendo-lhes asses-
soria e capacitação técnica.

400 - Estabelecer processos de avaliação na relação dos grupos
de produção.

401 - Estabelecer parcerias para o fortalecimento do trabalho.

402 - Criar um meio de comunicação, em nível estadual, periódi-
co, para divulgar informações do setor informal e de projetos de em-
prego e renda.

403 -Promover encontros ou fóruns nacionais entre entidades para
discutir métodos adotados e para estimular o debate sobre econo-
mia informal.

404 - Garantir o apoio da Comissão de Direitos Humanos para a
realização de um fórum de debates com a participação do Sindicato
e das associações de camelôs, a fim de se discutir o reconhecimento
da categoria perante os lojistas e a sociedade.

405 - Conceder incentivos fiscais às empresas privadas que inves-
tem em organizações governamentais e não governamentais e que
desenvolver projetos de capacitação profissional, garantindo-se o
cumprimento, o acompanhamento e a avaliação dos mesmos.

406 - Apoiar o cooperativismo e o associativismo, favorecendo a
organização da produção e a comercialização dos produtos das
microunidades, bem como abrindo espaços para a exportação.
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407 - Implementar o Programa Bolsa-Escola, de garantia de renda
mínima, mediante aprovação de lei estadual.

408 - Retomar os programas de microunidades de produção de-
senvolvidos pela SETASCAD na zona urbana e rural, utilizando recursos
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.

409 - Criar mecanismos de capacitação, para organização e
direção da micro, média e pequeno empresa.

410 - Incentivar a criação do Grupo Executivo de Repressão ao
Trabalho Forçado e Escravo, vinculado ao Ministério do Trabalho.

411 - Promover, através do PROGER, fóruns e seminários de
capacitação de pequenos e médios empresários, viabilizando a ge-
ração de empregos.

412 - Eliminar o trabalho infantil e o trabalho escravo ou forçado e
proteger o trabalho do adolescente.

413 - Aprimorar, com os movimentos sociais, o intercâmbio de in-
formações sobre as migrações de trabalhadores assalariados e assa-
lariadas rurais, para que se possa intervir, de forma efetiva, no com-
bate ao trabalho escravo ou forçado e ao trabalho infantil.

414 -Proibira  concessão de quaisquer incentivos e subsídios fiscais,
ou empréstimos bancários, com recursos públicos, às empresas que
utilizarem trabalho escravo ou forçado e trabalho infantil.

415 - Aplicar multas e desapropriar as áreas onde haja trabalho
escravo ou forçado e trabalho infantil.

416 - Ampliar a abrangência da Lei n° 8.900/94, que dispõe sobre o
Seguro Desemprego, incluindo o atendimento aos assalariados e as-
salariadas rurais safristas.

417 - Reduzir a jornada máxima de trabalho para 40 horas sema-
nais, sem alteração salarial.
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418 - Promover, na sociedade e organizações dos trabalhadores,
ampla discussão e acerto das condições que substituirão o atual
modelo de relações de trabalho por um sistema democrático e
participativo.

419 - Incorporar, à legislação vigente, a tipificação das expressões
"trabalho escravo" e "trabalho forçado".

420 - Criar um cadastro anual, a ser divulgado pela imprensa, con-
tendo a relação das pessoas físicas e Jurídicas que, no período anteri-
or, comprovadamente utilizaram trabalho escravo e trabalho infantil
urbano e rural, Independentemente de punições legais a elas aplica-
das, ficando vedado ao poder público a aquisição de quaisquer bens
ou serviços das empresas constantes nessa relação.

421 - Erradicar o trabalho escravo no Estado, através do cumpri-
mento dos arts. 5°, 62 e 72 da Constituição Federal, que dispõem so-
bre direitos e garantias fundamentais.

422 - Divulgar e ampliar canais de acesso direto da população ao
Ministério do Trabalho para efetivação de denúncias.

423 - Potencializar, com a participação das entidades sindicais, as
ações da Delegacia Regional do Trabalho para assegurar a coibição
do trabalho escravo.

424 - Manter fiscalização e punir, com rigor da lei, pessoas físicas e
jurídicas que explorem o trabalho escravo e análogo.

425 - Classificar como crime hediondo a promoção e a explora-
ção do trabalho escravo.

426 - Desenvolver campanhas de proteção e promoção dos direi-
tos dos trabalhadores.

427 - Elaborar e dar sustentação a programas de combate ao tra-
balho escravo, nas zonas urbana e rural.
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428 - Criar, através de convênios com o MEC, secretarias estadual
e municipais de educação, campanhas educativas em todas as es-
colas do Estado.

429 - Estimular denúncia do trabalho escravo através do Disque
Denúncia, na mídia e no jornal A Voz do Brasil.

430 - Firmar parcerias com ONGs, movimento sindical e com o
Ministério do Trabalho, no intuito de viabilizar ações para eliminação
do trabalho escravo.

431 - Envolver o Ministério Público e entidades afins no combate
sistemático á prática do trabalho escravo no Estado de Minas Gerais.

432 - Aplicar a Convenção 105 da Organização Internacional do
Trabalho - OIT -, o art. 8 2 da Constituição Federal e os arts. 206 e 207 do
Código Penal e promover amplo debate sobre a Convenção 158 da
OIT, envolvendo integrantes da Justiça do Trabalho e representantes
dos trabalhadores e dos empregadores.

8 - Habitação - a situação dos sem casa

433 - Instituir política de subsídios para a população com renda até
dois salários mínimos e envolver esta população no processo de pro-
dução de moradias, com a colaboração das universidades e das fa-
culdades de ensino superior do Estado, bem como das ONGs e das
entidades religiosas.

434 - Instituir política de subsídios para a população com renda até
cinco salários mínimos, com a participação desta população no pro-
cesso de produção das moradias e da melhoria das já existentes.

435 - Implementar, urgentemente. a Lei Estadual n 9 11.830, de 7/7/
95, que cria a Fundo Estadual e dá outras providências.

436 -. Determinar que os recursos do Fundo Estadual de Habitação
atendam, prioritariamente, as famílias com renda familiar de O até 5
salários mínimas.
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437 -Criar projeto de lei que destine 1% do ICMS do Estado para a
área da habitação.

438 -Promovera  revisão da Lei Estadual n° 11.830, de 7/7/95, e a do
Conselho Estadual de Habitação, n o 10.624, de 16/1/92, fundamenta-
do no Seminário Legislativo Habitação - Alicerce para a Cidadania -
realizado nesta Casa em 1993.

439 - Dar enfoque prioritário para a autogestão.

440 - Promover a 1 9 Conferência Estadual de Habitação, a ser
convocada pelo governador do Estado, precedida de pré-conferên-
cias regionais e metropolitanas para elaboração de um plano de
habitação e eleição dos membros da sociedade civil para composi-
ção do Conselho Estadual de Habitação.

441 - Implementar as deliberações do Seminário Legislativo Habi-
tação - Alicerce para Cidadania, realizado em 1993.

442 - Promover campanha de divulgação das leis da área da habi-
tação, visando a conscientizar a população sobre seus direitos, para
que os mesmos não sejam confundidos com benefícios políticos.

443 - Tratar as ocupações coletivas do espaço urbano como uma
questão social e não como caso de policia.

444 - Instituir política específica para atendimento à população
residente em áreas de risco.

445 - Criar o leasing social para fins de habitação.

446 - Instituir, nos ãmbitos federal, estadual e municipal, uma políti-
ca habitacional específica para o setor rural, com financiamentos
adequados e emprego de técnicas de construção que barateiem a
obra sem comprometimento da qualidade.

447 - implementar infra-estrutura necessária ao meio rural, como
saneamento básico, estradas e eletrificação rural, com tarifas subsidi-
adas, que favoreçam a produção agrícola e a agroindústria.
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448 - Criar programa estadual de regularização fundiária não one-
rosa, para as famílias de baixa renda que estão ocupando área públi-
ca municipal ou estadual há mais de cinco anos, com melhoria de
infra-estrutura.

9 - Político de assistência social

449 - Garantir a implantação e a implementação de sistema des-
centralizado e participativo da assistência social, conforme previsto
na Lei Orgânica da Assistência Social, articulado e fortalecido ade-
quadamente para o combate efetivo à exclusão social, estendendo
aos cidadãos direitos de cidadania e autonomia,

450 - Introduzir, no levantamento do Censo Demográfico realiza-
do pelo IBGE, indicadores que permitam especificar grupos de pesso-
as portadoras de necessidades especiais, população de rua, de vilas
e favelas, migrantes e etnias, para dimensionar, com visibilidade, o
público alvo da assistência social e garantir a qualidade das ações
de atenção a esses segmentos.

451 - Introduzir, na Lei Robin Hood, variáveis de assistência social
que se traduzam em incentivos financeiros para os municípios que
implementarem ações consideradas relevantes na área.

452 - Revogara Lei n° 13.770/98, que dispõe sobre a concessão de
benefícios de Assistência Social no Estado, por contrariar os preceitos
contidos nos arts. 203 e 204 da Constituição Federal e na Lei Orgânica
de Assistência Social - LOAS.

453 - Garantir renda mínima que possibilite o acesso aos mínimos
sociais.

454 - Garantir a gratuidade do registro civil.

455 - Garantir que todos os recursos destinados a assistência social
sejam dirigidos ao Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS.

73



SEMINÁRIO LEGISLATIVO DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

456 - Observar o cumprimento das deliberações da II Conferência
Estadual de Assistência Social, realizada em outubro de 1997, no que
se refere às competências do Estado.

VI - SEGURANÇA PÚBLICA E DIREITOS HUMANOS

1 - Responsabilidade dos poderes públicos federal,
estadual e municipal; papel do Ministério Público e do

Judiciário; controle do sociedade civil

457 - Criar a Ouvidoria da Justiça, órgão destinado à fiscalização
dos serviços e atividades da Justiça prestados pelos Poderes Executi-
vo e Judiciário e pelo Ministério Público. O ouvidor será indicado e
assessorado por um Conselho de Justiça, a ser formado com represen-
tantes dos Poderes Executivo Legislativo e Judiciário, do Ministério Públi-
co, da Defensoria Pública, de entidades da sociedade civil organizada
que se habilitem para tal, da O.A.B. e dos servidores de carreira.

458 - Criar, na Lei Orçamentária, rubrica própria destinada à
Implementação de políticas de Direitos Humanos, divulgando, nos
meios de comunicação de massa, em linguagem acessível à popula-
ção, o montante da verba destinada a essa rubrica e à de seguran-
ça pública.

459 - Garantir, no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias, a destinação de percentual do orçamento de segurança pública
para implementação e execução do Programa Estadual de Direitos
Humanos, através de emenda à Constituição do Estado de Minas
Gerais, caso necessário.

460 - Encaminhar proposta de emenda à Constituição Estadual, vi-
sando à desmilitarização dos serviços de bombeiro, e verificando a
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possibilidade de sua municipalização, com a transferência dos recur-
sos e efetivos previstos para esses serviços.

461 - Criar mecanismos de incentivo aos municípios que
Implementem a proteção dos Direitos Humanos, sobretudo nas políti-
cas públicas previstas na Lei Orgânica Municipal, no Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente ou em outro instrumento destinado à defesa
do cidadão.

462 -Ampliar o atendimento da Defensoria Pública, deforma a dotar
os distritos policiais de um defensor público permanente para atuar
nos delitos e acompanhar casos de prisão em flagrante. Interrogató-
rios, etc.

463 - Promover a responsabilização do defensor público, por meio
de ofício ao procurador-chefe e à O.A,B., nos casos em que o réu for
considerado indefeso pelo Poder Judiciário.

464 - Criar um grupo de trabalho para propor modelos de defesa
técnica dos presas em matéria de faltas disciplinares, atentando para
o cumprimento dos prazos da Lei de Execução Penal - LEP.

465 - Oferecer cursos anuais sobre ética e direitos humanos aos de-
fensores públicos, com participação de entidades da sociedade civil
e incluir, no edital dos concursos, temas relativos à questão, com bi-
bliografia específica.

2 - Violência institucional; violência policial; violência
urbana, rural e grupos de extermínio; sistema prisional,

ressocialização e penas alternativos.

466 - Apoiar programas e campanhas de prevenção e combate à
violência.

467 - Elaborar e manter mapa de risco e banco de dados sobre
violência, por região. no Estado.
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468 - Criar programa específico para o combate à violência do-
méstica e sua prevenção.

469 - Criar programas que permitam o desenvolvimento sócio-
econômico e cultural, em especial a criação de centros de cultura e
lazer, em comunidades mais vulneráveis à influência do crime organizado.

470 - Criar e manter estabelecimentos que tenham por objetivo a
recuperação de dependentes de drogas.

471 - Dotar a Ouvidoria de Polícia de Minas Gerais dos recursos e
da infra-estrutura necessários ao desenvolvimento do seu trabalho e
à garantia de sua autonomia,

472 - Agilizar a apuração e a responsabilização criminal de agentes
públicos acusados de atos de violência, abuso de poder, tortura e cor-
rupção, respeitado o devido processo legal e garantida a transparên-
cia dos procedimentos e a presteza na publicação do resultado.

473 - Consolidar e fortalecer o controle externo da atividade poli-
cial pelo Ministério Público, de acordo com o art. 129, VII, da Consti-
tuição Federal.

474 - Fortalecer e ampliar a Promotoria de Direitos Humanos do
Ministério Público.

475 - Criar programa estadual de proteção a vítimas e testemu-
nhas ameaçadas em razão de envolvimento em inquérito policial e
processo judicial.

476 - Garantir os meios para a pronta indenização das vítimas de
violência policial, e para a sua assistência gratuita através de termo
de cooperação entre a Procuradoria Geral do Estado e a Ouvidoria
de Polícia, que terá competência para tal, estabelecida por lei.

477 - Fortalecer e ampliar o Conselho Estadual de Direitos Huma-
nos, garantindo sua efetiva autonomia e a participação mais con-
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creta da sociedade civil, com a criação de um fórum permanente de
luta pelos Direitos Humanos.

478 - Estimular a criação de núcleo de cidadania e Direitos Huma-
nos com a participação dos movimentos de Direitos Humanos e asso-
ciações comunitárias, principalmente nos bairros, distritos e vilas mais
atingidos pela violência policial.

479 - Criar um centro de Direitos Humanos na Procuradoria Geral
do Estado de MG.

480 - Apoiar Iniciativa de extinção da Justiça Militar dos Estados,
atribuindo à Justiça comum a competência para julgamento de to-
dos os crimes cometidos por policiais militares.

481 - Apoiar proposta de emenda à Constituição que determina a
desmilitarização da polícia militar,

482 - Apoiar o projeto de lei que tipifica o crime contra os Direitos
Humanos, mantendo-se a competência da Justiça do Estado.

483 - Pugnar pela revogação do disposto no art. 49 da Lei n 9.455,
de 7/4/97, que dispõe sobre os crimes de tortura, e pela restauração
da vigência e da eficácia dos § 2 9 e 32 do art. 233 da Lei 8.069. de 13/
7/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela modificação da
disposição contida no 3 do art. 10 da Lei 9.455, de 7/4/97.

484 - Estabelecer norma Impedindo a nomeação, para cargos pú-
blicos, de torturadores de presos políticos.

485 - Propor lei complementar que obrigue os servidores públicos e
funcionários em cargo de comissão a apresentarem declaração de
bens a cada 2 (dois) anos.

486 - Afastar imediatamente os policiais que forem denunciados
judicialmente por prática de tortura e maus tratos e abuso de autori-
dade e exonerá-los tão logo sejam julgados e considerados
culpados.
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487 -Afastar da função o servidor público que, pelo exercício des-
sa, for denunciado judicialmente, por prática de tortura e maus tra-
tos, ficando a exoneração desse servidor na dependência do devido
processo legal.

488 - Lutar pelo reconhecimento da competência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos, nos termos do art. 62 da Decla-
ração Americana de Direitos Humanos.

489 - Reconhecer a Importância dos movimentos e entidades na-
cionais e Internacionais de Direitos Humanos, não interpondo obstá-
culos quando estiverem desenvolvendo trabalho no Estado.

490 - Elaborar periodicamente mapa e diagnóstico da violência
policial no Estado.

491 - Garantir a autonomia do Instituto de Criminalística, do Insti-
tuto de Identificação e do Instituto de Medicina Legal.

492 - Regulamentar e aumentar o controle sobre o uso de armas e
munições por policiais em serviço ou não, exigindo elaboração de
relatório sobre cada ocorrência de disparo.

493 - Instalar CPI na Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ge-
rais para apurar as atividades da Scuderie Le Cocq, apontada como
um dos maiores sindicatos de policiais civis do Brasil pela Procurado-
ria da República do Espírito Santo, que ajuizou, em setembro de 1996,
pedido de extinção da entidade, sob alegação de se tratar de orga-
nismo parapoilcial gravemente comprometido com o crime organi-
zado e grupos de extermínio.

494 - Criar, nas comarcas onde há concentração de detentos, mais
varas de execuções criminais, na proporção mínima de um juiz por
presídio ou, no máximo, quinhentos detentos por juiz.

495 - Ampliar, nas comarcas onde há concentração de detentos,
o número de vagas para promotor de justiça destinado a atuar nas
execuções criminais, à proporção mínima de um promotor de justiça
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por presídio ou, no máximo, trezentos detentos por promotor de
justiça.

496 - Ampliar o número de vagas de defensor público destinado a
atuar em processos e execuções criminais, especialmente nas comarcas
onde há concentração de detentos.

497 -Criar, através da Ouvidoria de Justiça ou de outro órgão com-
petente, mecanismos de cobrança da sociedade, para que juizes e
promotores de Justiça cumpram a determinação legal de inspecionar
mensalmente os estabelecimentos penais.

498 - Criar, em parceria com entidades governamentais e não go-
vernamentais, civis ou religiosas, a Casa do Egresso, sobretudo nas
comarcas de maior concentração de detentos, destinada a receber
os beneficiados com a liberdade condicional e alvará de soltura, pro-
porcionando-lhes assistência médica, psicológica, social, religiosa,
educacional e correlatas.

499 - Propor a realização de convênios entre a Secretaria de Justiça
e entidades públicas e particulares como faculdades de Direito, Psi-
cologia, Medicina, Serviço Social e correlatas, para acompanhar o
detento, sua Vitima e respectivas famílias.

500 - Cobrar, através da Ouvidoria de Justiça ou outro órgão com-
petente, a efetiva atuação do defensor público, desde o início do
processo-crime, inclusive através de visitas ao acusado, e o acompa-
nhamento do condenado até o cumprimento da pena.

501 - Criar mecanismos de incentivo para que as penas leves, de
até dois anos, sejam substituídos por prestação de serviços comunitá-
rios; firmar convênios com as prefeituras e entidades civis para possibi-
litar a aplicação de penas alternativas nesses casos.

502 - Encaminhar projeto de lei para que seja reconhecido o tem-
po de estudo do detento como tempo remido de pena, da mesma
forma que o trabalho é considerado,
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503 - Criar centros de triagem, administrados e controlados pela
Secretaria de Justiça, para a guarda dos presos provisórios, a fim de
que os mesmos não fiquem sob a guarda dos responsáveis pelo inqu-
érito policial.

504 - Criar centros de triagem preparados para abrigar as encar-
ceradas grávidas, as mães em período de amamentação e seus filhos,
de forma a propiciar-lhes acompanhamento médico e psicológico.

505 - Instituir, através do Tribunal de Contas, auditorias periódicas
no Fundo Penitenciário, nas licitações e contratos de alimentação e
de obras de penitenciárias e cadelas públicas.

506 - Cumprir, na íntegra, a Lei n 9 12492/97, que dispõe sobre o
sistema de revista nos estabelecimentos prisionais, para que os famili-
ares dos presos e visitantes não fiquem expostos a situações de cons-
trangimento.

507 -Apoiar a efetiva capac'rtaçào do pessoal do sistema peniten-
ciário, incluindo na sua formação matéria de Direitos Humanos.

508 - Criar, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e dos
Direitos Humanos, uma academia destinada à formação e ao treino-
mento dos servidores do sistema penitenciário.

509 -Solicitar ao Poder Executivo o encaminhamento à Assembléia
Legislativa, em caráter de urgência, de projeto de lei orgânica do
servidor penitenciário.

510 -Criar incentivos fiscais para as empresas que contratem pre-
sas ou egressos.

511 - Promover a descentralização das cadeias públicas, que de-
vem ser de pequeno porte e construídas em áreas de baixa densida-
de populacional.

512 - Garantir, à Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa, aos Conselhos Municipais de Direitos Humanos e às de-
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mais entidades que reconhecidamente cuidam da questão, visitas
mensais e sempre que houver quebra da harmonia interna, às dele-
gacias, cadeias e penitenciárias.

513 - Fixar normas mínimas para a construção de estabelecimen-
tos penais, considerando questões de segurança e equipamentos ne-
cessários para recuperação dos encarcerados.

514 - Incentivar a criação de associações de proteção e assistên-
cia ao condenado, e garantir apoio, inclusive material e financeiro,
às já existentes.

515 - Estabelecer que a guarda Interna e externa, o remanejo, a
escolta e a administração de presídios fiquem a cargo de agentes
penitenciários.

516 - Criar, mediante lei, sistema de informações, aberto ao públi-
co, sobre a existência de vagas em penitenciária, discriminadas por
regime de prisão, que deverá conter, ainda, ordem de inscrição dos
sentenciados a ser obrigatoriamente observada, ressalvada determi-
nação Judicial.

3 - Reforma do sistema de segurança pública:
desmilitarização - integração/unificação das polícias civil e

militar; democratização da instituição policial; direitos e
garantias de policiais; segurança privado.

517 - Criar a polícia estadual única, com departamentos de polí-
cia judiciária e de polícia ostensiva subordinadas a uma Secretaria de
Estado única.

518 - Criar a Lei Orgônica da Polícia, definindo cargos, carreiras,
remuneração, deveres, direitos e regime disciplinar.

519 - Instituir controle externo da atividade policial através da
Ouvidoria e de Conselhos Comunitários definidos por lei.

87



SEMINÁRIO LEGISLATIVO DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

520 - Criar uma comissão de entidades participantes do Seminário
para acompanhamento das reformas.

521 - Incentivar projetos que visem ô formação da polícia na área
de Direitos Humanos.

522 - Apoiar a iniciativa de exigência de maior escolaridade dos
efetivos policiais.

VII - IMPLEMENTAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

1 - Democratização dos meios de comunicação

523 - Criar o Conselho Estadual de Comunicação Social, no âmbi-
to da Secretaria de Estado da Casa Civil e Comunicação Social, inte-
grado por um representante do Conselho Estadual de Direitos Huma-
nos, um do Sindicato dos Jornalistas, um da Associação de Rádios e
TV's Comunitárias, um das Faculdades de Comunicação Social do
Estado, um do Ministério Público, um do Juizado de Menores e um de
uma entidade de classe representando a comunidade, a fim de pro-
mover, em bases éticas, a auto-regulamentação dos diversos meios
de comunicação e coibir a veiculação de matérias que contrariem a
ética social e os princípios de cidadania.

524 - Instituir a divulgação anual, pelo Conselho Estadual de Co-
municação Social, da "lista limpa" da comunicação, com premiação
das empresas, programas e profissionais do Estado que mais tenham
contribuído para a causa dos Direitos Humanos.

525 -Estabelecera obriga-toriedade da criação do cargo de ouvidor
em todos os veículos de comunicação de médio e grande porte do
Estado. Nos veículos em que já exista o cargo, fazer a divulgação das
formas de contato com ele. Uma das formas seria através do disque-
ouvidor, um número disponibilizado pelas próprias empresas de co-
municação social.

526 - Promover a divulgação dos códigos de ética profissional,
articulando as diversas entidades de classe da área de comunica-
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ção, através de campanhas e serviços de Informação pública, a fim
de tornar conhecidos de toda a sociedade, as normas e preceitos
que regem o exercício profissional nessas áreas, bem como os direitos
do cidadão quanto à violação desses códigos por parte dos veículos
de comunicação e profissionais da área.

527 - Promover, através do Conselho Estadual de Comunicação
Social, a responsabilização dos profissionais e empresas que compro-
metam a imagem de pessoas, grupos e comunidades, de acordo
com os dispositivos legais.

528 - Promover a realização de cursos e oficinas dirigidos a estu-
dantes, professores e profissionais ligados à área de comunicação,
com a finalidade de desenvolver uma cultura ética e o respeito aos
Direitos Humanos e à cidadania, aplicáveis ao exercício de suas res-
pectivas profissões.

529 - Promover uma campanha permanente de valorização da
vida e da dignidade do pessoa, a ser veiculada nos meios de comu-
nicação e em espaços diferenciados como escolas, igrejas, empre-
sas, etc., com a finalidade de, permanentemente, evidenciar temas
relativos aos direitos humanos, inclusive aqueles consagrados na De-
claração Universal dos Direitos Humanos e na Declaração Americana
dos Direitos e Deveres do Homem, de maneira a fomentar uma cultu-
ra de respeito à imagem e à integridade física e moral da pessoa,
bem como desestimular as atitudes em contrário.

530 - Estabelecer a obriga-toriedade de rádios e TVs comunitárias
promoverem a discussão de temas ligados aos Direitos Humanos,
abrindo espaço, dentro de sua especificidade e estilo, para debates,
entrevistas e matérias que divulguem os Direitos Humanos.

531 - Estabelecer a obriga-toriedade da identificação dos proprie-
tários das empresas de comunicação, de forma evidente, em seus
respectivos produtos (emissoras de rádio e televisão, jornais, revistas e
similares), quer esses exerçam ou não atividade produtiva dentro dos
veículos em questão.
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532 - Promover, nas instâncias federais e em todos os setores inte-
ressados, um amplo debate sobre os critérios de concessão de direitos
de operação de canais de rádio e televisão, visando à adoção de
medidas concretas, no sentido de estabelecer diretrizes éticas e profis-
sionais para a distribuição desses direitos.

533 - Inserir nos contratos de permissão ou concessão de direitos de
operação de canais de rádio e televisão, entre as obrigações do
permissionário e do concessionário, cláusula que assegure o efetivo
cumprimento do disposto no art. 221, incisos 1 a IV, da Constituição
Federal, sob pena de revogação da concessão ou permissão. A fisca-
lização do cumprimento desse dispositivo poderá ser efetuada por
qualquer do povo, pelas entidades de Direitos Humanos e pelo Con-
selho Estadual de Comunicação Social, a partir de critérios indicativos
previamente definidos pelo Conselho.

534 - Promover o mapea-mento dos programas de rádio e televi-
são que estimulem a apologia do crime, da violência, da tortura, das
discriminações, do racismo, da ação social de grupos de extermínio,
de grupos paramilitares e da pena de morte, com vistas a identificar
os responsáveis e adotar as medidas legais pertinentes.

2 - Articulação do Executivo, do Legislativo, do
Judiciário e do Ministério Público no promoção

e no defeso dos direitos humanos

535 - Criar, no âmbito da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos,
um órgão formado por representantes indicados pelos três poderes.
pelo Ministério Público e por representante da sociedade civil, para o
estudo das questões ligadas ao exercício pleno da cidadania,
cultuando visão pluralista da sociedade e contínuo intercâmbio de
Idéias, Tal órgão deverá preparar os agentes políticos do Estado para
uma intervenção social mais consciente de suas responsabilidades e
do efeito prático do exercício de suas funções, observando-se sua
permanente articulação com o Conselho Estadual de Defesa dos Di-
reitos Humanos - CONEDH/MG.
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536 - Unificar as polícias civil e militar, conforme foi definido no
último Congresso Nacional de Direitos Humanos.

537 - Subordinar à Secretaria de Estado da Justiça e Direitos Huma-
nos os estabelecimentos prisionais do Estado, proibir a nomeação de
egressos das polícias para sua direção e promover a substituição dos
atuais egressos que se encontram dirigindo os presídios, conforme nor-
mas internacionais.

538 - Providenciar para que a verba de cerca de R$ 30 milhões já
existente, destinada ao Fundo Penitenciário, seja aplicada, ainda este
ano, para os seus devidos fins.

3 -Acesso à Justiça

539 - Realizar, através dos meios de comunicação, uma campa-
nha esclarecendo a população sobre as formas de acesso à Justiça,
em linguagem acessível a todo e qualquer do povo, inclusive com
publicação do manual do usuário da Justiça.

540 - Encaminhar ao Congresso Nacional pedido de revogação
dos privilégios processuais do Estado e de substituição do duplo grau
de jurisdição obrigatório pela faculdade de o Ministério Público apre-
sentar recurso ao Poder Judiciário, quando o procurador do Estado
não o fizer no prazo legal e desde que aquele entenda haver prejuízo
para o interesse público na decisão recorrida.

541 - Promover ação integrada entre a Defensoria Pública e os
escritórios-escola das faculdades de direito para que implementem
programas de atendimento comunitário, localizado ou itinerante, que
ofereçam assistência jurídica integral às comunidades mais carentes
e aos estabelecimentos prisionais, a exemplo do que faz hoje o Minis-
tério Público.

542 - Criar, na Defensoria Pública, setor de atendimento e orienta-
ção a demandas ligadas a direitos difusos e coletivos.
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543 - Reivindicar a aprovação, com urgência, da Lei Orgânica da
Defensoria Pública, com atenção especial para o aumento do núme-
ro de defensores, bem como sua qualificação e reciclagem voltada
para uma cultura de consciência da importância dos direitos funda-
mentais do homem.

544 -Recomendar ao Governador do Estado a imediata contratação
de todos os defensores públicos aprovados no último concurso público.

545 - Criar centros integrados de Justiça Criminal, onde o cidadão
envolvido em qualquer questão de segurança pública encontre um
juiz criminal e representantes da Defensoria Pública, do Ministério Pú-
blico, da Polícia Civil e da Polícia Militar.

546 - Apresentar proposição para reestruturação do Poder Judiciário
do Estado, após realização de amplo debate sobre a sua estrutura.

547 - Realizar parcerias com ONGs que já atuam na área de Direitos
Humanos para a implementação de programas específicos.

548 - Garantir ao Tribunal de Justiça recursos financeiros para o
aprimoramento dos Juizados Especiais e o preenchimento dos qua-
dros funcionais através de concurso público.

549 - Discutir e elaborar propostas de simplificação de procedi-
mentos judiciais e redução de instâncias, visando agilizar a prestação
jurisdicional, sem prejuízo do direito de defesa.

550 - Celebrar, por meio da Secretária de Estado da Justiça e Direi-
tos Humanos, convênios com os serviços de assistência judiciária das
Faculdades de Direito públicas e privadas, visando ao atendimento
dos casos encaminhados pela Defensoria Pública do Estado.

551 -Atribuir à  Comissào de Representação do Seminário Legislativo
Direitos Humanos e Cidadania a função de monitorar a
implementação do Programo Estadual de Direitos Humanos.

552 - Atribuir ó Comissão de Representação as funções de acom-
panhar e avaliar, junto à Assembléia Legislativa do Estado de Minas
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Gerais, a implementação das propostas contidas no Documento Fi-
nal do Seminário Legislativo, zelando pela inclusão integral dessas pro-
postas no Programa Estadual de Direitos Humanos.

553 - Mobilizar e coordenar um Fórum Permanente de Direitos Hu-
manos, a ser criado com o objetivo de colaborar no acompanha-
mento da Implementação das propostas aprovadas neste Seminário.

4 - Financiamento e monitoramento do Programa
Estadual de Direitos Humanos

554 - Possibilitar a participação de outras entidades na comissão
de representação, prevista no art. 17 do Regulamento.

555 - Destinar recursos materiais e humanos ao Conselho Estadual
de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH/MG -, através da Secreta-
ria da Justiça, a cuja estrutura básica o mesmo se vincula, com a
criação de um fundo próprio, para que possa realizar sua finalidade
legal de promover investigações e estudos para a eficácia das nor-
mas de defesa dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição
do República, na Constituição mineira, na Declaração Americana dos
Direitos e Deveres Fundamentais do Homem, na Declaração Universal
dos Direitos do Homem e no Plano Nacional de Direitos Humanos -
PNDH -.

556 - Destinar recursos materiais e humanos ao CONEDH/MG, por
meio da Secretaria da Justiça, a cuja estrutura básica o mesmo se
vincula, com a criação de fundo próprio e dotação em conta orça-
mentária própria, para que possa realizar sua finalidade legal de pro-
mover investigações e estudos para a eficácia das normas de defesa
dos Direitos Humanos, consagrados na Constituição da República.
na Constituição mineira, na Declaração Americana dos Direitos e
Deveres Fundamentais do Homem, na Declaração Universal dos Direi-
tos do Homem e no Plano Nacional de Direitos Humanos - PNDH -.

557 - Assegurar ao CONEDH/MG o recebimento de recursos prove-
nientes do Fundo Judiciário.
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558 - Atribuir ao CONEDH/MG as funções de orientação. de delibe
ração e de assessoramento na formulação e na implementação das
políticas públicas para proteção e promoção dos Direitos Humanos.

559 - Garantir ao CONEDH/MG acesso aos arquivos e aos bancos
de dados públicos, em face de sua competência investigatório para
apurar denúncias de fatos atentatórios aos Direitos Humanos.

560 - Assegurar o cumprimento, pelas autoridades solicitadas, das
decisões tomadas pelo CONEDH/MG, impondo sanções administrati-
vas.

561 - Assegurar aos membros do CONEDH/MG, previamente desig-
nados, a liberdade de, no desempenho de suas funções, vistoriar quais-
quer dependências de delegacias de polícia, presídios, penitenciári-
as, e quaisquer outras repartições públicas estaduais, e de ouvir funci-
onários e detentos.

562 - Assegurar aos membros do Conselho, a liberdade de, no de-
sempenho de suas funções, vistoriar quaisquer dependências de dele-
gacias de polícia, presídios, penitenciárias, e quaisquer outras reparti-
ções públicas estaduais, e de ouvir funcionários e detentos.

563 - Assegurar aos membros do Conselho, previamente designa-
dos, a liberdade de, no desempenho de suas funções, vistoriar sem
aviso prévio as dependências de delegacias de polícia, presídios, pe-
nitenciárias, e quaisquer outras repartições públicas estaduais, e de
ouvir funcionários e detentos, delegando-se os mesmos poderes aos
conselhos municipais de Direitos Humanos ou ao COMCOL para
atuarem em seus respectivos municípios.

564 - Assegurar aos membros do CONE DH/MG, previamente desig-
nados, a liberdade de, no desempenho de suas funções, vistoriar quais-
quer dependências que tenham detentos, tais como: delegacias, pre-
sídios, penitenciárias e unidades que abriguem adolescentes infratores,
para ouvir funcionários e detentos.

565 - Atribuir ao CONEDH/MG o assessoramento dos órgãos da Ad-
ministração Estadual, incumbidos da formação e da especialização
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profissional de servidores civis e militares, na realização de seus cursos
regulares, no que se refere aos temas e matérias que versem sobre a
defesa dos Direitos Humanos, objetivando a conscientização da impor-
tância e da natureza de seus serviços para o exercício da cidadania.

566 - Propiciar meios para que o CONEDH/MG, no que se refere ao
fortalecimento de espaços de exercícios da cidadania, cumpra seu
papel legal e regimental de promover e incentivara constante e efetiva
participação comunitária da sociedade civil organizada nas tarefas
e decisões do Conselho, e promover a criação de conselhos munici-
pais e centros de Direitos Humanos comunitários, a realização de en-
contros, debates, seminários, palestras e outros eventos da mesma
natureza, em universidades, escolas, clubes, associações de classe e
sindicatos, visando ao estudo e à divulgação do conteúdo dos textos
legais, nacionais e internacionais, voltados para a defesa dos Direitos
Humanos.

567 - Atribuir ao CONEDH/MG, como organismo público do Estado
de Minas Gerais, na órbita da Secretaria da Justiça, a competência
para a implementação, no âmbito estadual, das medidas propostas
pelo PNDH no que se refere aos estrangeiros e brasileiros residentes no
Estado de Minas Gerais.

568 - Dotar o CONEDH/MG de capacidade financeira para execu-
çõo de atividades correlatas e para o estabelecimento de parcerias e
convênios com entidades públicas e privadas, como Defensoria Pú-
blica e universidades federais e estaduais, para atender à demanda
da sociedade na solução dos problemas relacionados às violações
dos Direitos Humanos e de questões técnicas internas.

569 - Atribuir ao CONEDH a homologação de medidas administra-
tivas que importem em privação da liberdade antes de sua execu-
çõo, assegurado o direito de defesa.

570 - Atribuir ao CONLDH/MG a homologação de medidas admi-
nistrativas e disciplinares que importem em privação de liberdade,
antes de sua execução, respeitados os princípios da ampla defesa e
do contraditório.
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571 - Facultar, ao policial submetido a medida administrativa que
importa em privação de liberdade, a possibilidade de ser acompa-
nhado por representante do CONEDH/MG durante o processo.

572 - Promover a revisão do regime disciplinar das policias estadu-
ais, com a participação de representantes da sociedade civil, por
meio de lei, atendendo às franquias e garantias democráticas e res-
peitando-se os direitos fundamentais de seus integrantes.

5 - Controle público dos sistemas de informação
e abertura dos arquivos

573 - Propor a aprovação de documento a ser enviado à Assem-
bléia Legislativa, sugerindo modificação do art, l do projeto de lei
do Deputado lvair Nogueira, especificamente no que se refere à trans-
ferência para o Arquivo Público Mineiro da documentação relativa
às atividades de polícia política no Estado. Propor que o citado arti-
go nomine com clareza as instituições que exerceram e exercem essas
atividades como o extinto DOPS; a COSEG; a Central de Inteligência
da Secretaria de Estado de Segurança Pública; o Instituto de Identifi-
cação; a PM2 da PMMG; o IML e outros, se houver.

574 - Implantar o Programa de Integração das Informações Crimi-
nais, visando à criação de um cadastro estadual de identificação
criminal.

6 - Controle externo do Judiciário
575 - Repudiar o controle externo dos atos jurisdicionais do Poder
Judiciário.

7 - Ouvidoria de Justiça
576 - Criar, no âmbito do Poder Judiciário do Estado, órgão espe-
cial com denominação de Ouvidoria, para atuar na busca do aper-
feiçoamento dos serviços do Poder Judiciário e para receber críticos e
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reclamações do público e da sociedade em geral acerca do fundo-
fomento desses serviços.

8 - Ouvidoria de saúde

577 - Criação, através de lei, da Ouvidoria de Saúde, órgão vincu-
lado ao CONED/MG para garantir a representação contra o mau aten-
dimento em hospitais, clínicas e consultórios públicos e conveniados.

9 - Ouvidoria de polícia

577 - Alterar os incisos II e V, Parágrafo Único, do art. 6 da Lei n
12.622, de 25/9/97, para incluir representação dos praças policiais mi-
litares.

10 -Autonomia da perícia oficial

578 -- Aprovar, com urgência, a Proposta de Emenda à Constitui-
ção n 44/97, que prevê a autonomia das perícias oficiais.

11 - Corregedoria de polícia

579 - Criar uma corregedoria unificada para as Polícias Civil e Militar,
composta por membros das duas cor porações e da sociedade civil.

VIII - MOÇÕES APROVADAS

580 - Encaminhar moções de apoio a:

a) projeto de lei que trata da união civil entre homossexuais;
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b) criação de política de incentivo e do direito à adoção de
crianças por homossexuais.

581 - Encaminhar moções:

a) às autoridades estaduais, sobre os direitos previdenciários no
que se refere aos aposentados;

b) às autoridades federais, sobre os direitos previdenciários no
que se refere aos aposentados.

582 - Apoiar o reconhecimento da jurisdição da Corte
Interamericana de Direitos Humanos.

583 - Moção de repúdio contra a permanência dos invasores nas
terras Maxakali

Os participantes do Seminário Legislativo Direitos Humanos e Ci-
dadania, no ano do cinqüentenário da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, manifestam o mais veemente repúdio contra a violência
permanente a que estão submetidos os índios Maxakali moradores dos
municípios de Bertópolis e Santa Helena de Minas no Vale do Mucuri.

No limiar dos 500 anos de massacres contra os povos indígenas
do Brasil, o povo Maxakali, sobrevivente de tantas atrocidades, per-
manece sem o direito de usufruir daquilo que lhe é mais sagrado: a
terra. Apesar de homologada e registrada em nome da União há mais
de dois anos, a terra permanece invadida e espoliada por cerca de
14 fazendeiros, liderados pelo conhecido Capitão Manoel dos Santos
Pinheiro, ex-chefe de órgão indigenista e ex-policial militar de Minas
Gerais, o mesmo que negociou as terras do povo Krenak, no vale do
Rio Doce.

Repudiam, igualmente, a omissão do governo federal e das
autoridades responsáveis pela retirada dos invasores, já que o perma-
nente estado de opressão em que vivem tem aumentado assustado-
ramente o número de doenças e de óbitos prematuros.

584 - Moção de repúdio à polícia comunitária

Os participantes do Seminário Legislativo Direitos Humanos e
Cidadania, patrocinado pela Comissão de Direitos Humanos da As-
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sembléla Legislativa de Minas Gerais, reunidos em Belo Horizonte de
17020 de agosto de 1998, vêm a público repudiar veementemente a
polícia comunitária implementada pela Polícia Militar de M.G.

Essa Iniciativa tem tentado institucionalizar a prática de cobrar
duas vezes pelo mesmo serviço, quase sempre de péssima qualidade,
reforçando a característica básica da política de segurança vigente,
que é de caráter privado, voltada exclusivamente para a proprieda-
de e o Estado, privilegiando os ricos ou mesmo muito ricos em detri-
mento da maioria da população. Trata-se, portanto, do engodo da
"parceria", que promove distribuição extremamente desigual do ser-
viço e mantém os componentes de exclusão e violência. Isto para
nós é Ilegal e ilegítimo.

A reestruturação do aparelho policial é necessária e deve co-
meçar pela sua desmilitarização. Outra condição básica é  constru-
ção de reais mecanismos de controle externo por parte da sociedade
civil.

585 - Moção de repúdio ao Governador do Estado de Minas Ge-
rais.

Os participantes do Seminário Legislativo Direitos Humanos e
Cidadania, patrocinado pela Comissão de Direitos Humanos da As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais, reunidos em Belo Horizonte de
17020 de agosto de 1998, vêm a público repudiar veementemente a
atitude de descaso do governador do Estado de Minas Gerais, em
relação às conclusões e propostas da C.P.l. do Sistema Penitenciário,
realizada em 1997.

A postura do Sr. Eduardo Azeredo diante das gravíssimas denún-
cias de torturas e maus tratos perpetrados por agentes do Estado foi
do mais absoluto descaso.

A C.P.I. pediu a exoneração dos seguintes policiais:
- Delegado Antônio João Reis, chefe do DEOESP, responsável

pela existência de uma sala de tortura, devidamente equipada para
esse fim, descoberta pelos membros da C.P.I. naquele estabelecimen-
to e maquiada, por ocasião da realização da perícia legal. Foi con-
denado por assassinato. Permanece na chefia do referido órgão;

- André Luiz da Rocha, delegado-titular da Delegacia de Crimes
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Contra a Fazenda. É torturador contumaz com vários processos, na
Justiça, tendo atuado principalmente na famigerada Delegacia de
Furtos e Roubos:

- Major Marcelo Álvaro, Diretor da Penitenciária Nelson
Hungria (Contagem);

- Geraldo Augusto Caldeira Pereira, Marco Resende de Paula e
Fábio M. Bandeira, detetives do DEOESP.

Além disso, foi exigida a punição dos sargentos Alvarenga e
Viganá e dos cabos Ronaldo Dutra e Alberto, da Penitenciária Dênio
Moreira de Carvalho.

Todos estes senhores cometeram crimes contra a humanidade.
Todos eles, no entanto, permanecem impunes e, o que é pior, ocu-
pam cargos importantes no aparelho do Estado.

Essa situação comprova a conivência do Governo do Estado
de Minas Gerais com a prática de tortura e a violência policial.

Exigimos a exoneração imediata de todos eles e o compromis-
so do governo do Estado de não voltar a nomear responsáveis por
crimes contra os Direitos Humanos.

Pela vida, pela paz,
tortura nunca mais!

586 - Moção de repúdio à morte ocorrida nas dependências de
Delegacia Seccional Sul

Os participantes do Seminário Legislativo Direitos Humanos e
Cidadania, realizado na Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, no período de 17 a 20 de agosto de 1998, denunciam veemen-
temente a morte trágica do detento José Geraldo de Oliveira, ocorri-
da no dia 16/8/98 nas dependências da Delegacia Seccional Sul. O
detento agonizou ante os olhos dos carcereiros, que nada fizeram
para socorrê-lo. Morreu asfixiado dentro de uma cela de 4m 2 , onde
convivia com mais 12 homens.

Repudiam, neste ato, a forma como a Secretaria de Segurança
Pública vem tratando os presos neste Estado e exigem o fim desse
tratamento desumano, que se repete e continua a desrespeitar os
direitos, bem como a apuração e punição dos culpados.
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587 - Moção de repúdio

Nós, participantes do Seminário Legislativo Direitos Humanos e
Cidadania repudiamos a aprovação da Lei n 2 13,770/98, que dispõe
sobre a concessão de benefícios de assistência social, mantendo na
mão dos deputados o repasse da verba de subvenção social, indo
contra os preceitos da Constituição Federal e Lei Orgânica da Assis-
tência Social - LOAS. Repudiamos ainda a não aprovação do Projeto
de Iniciativa Popular com mais de 30 mil assinaturas, que destinava os
recursos da subvenção social aos fundos da assistência social, crian-
ça e adolescente e saúde.

588 - Moção de protesto e reivindicação

Vimos manifestar a nossa solidariedade ao advogado Dr.
WiIliam dos Santos OAB/MG 63087, que integra a Comissão Pastoral
de Direitos Humanos da Arquidiocese de Belo Horizonte, pelo ocorrido
na Delegacia de Operações Especiais - DEOESP no dia 07/8/98. O fato
é que o Delegado Dr. Marco Antônio Chadid, titular da Delegacia
referida desrespeitou ao Dr. William com maus tratos e palavras de
baixo calão, só não o agredindo por causa dos vários presentes, con-
forme puderam testemunhar os moradores do Bairro Confisco a quem
Dr. William defende. Dr. William foi impedido de exercer as suas prerro-
gativas profissionais.

Esta moção será encaminhada ô Seccional Minas Gerais da OAB
para providências cabíveis.

589 - Moção de repúdio

Aos cartórios extrajudiciais, pelo não cumprimento da Lei Fe-
deral n° 9.534/97, que garante a gratuidade dos registros de nasci-
mento e de óbito a todos os brasileiros e ao Tribunal de Justiça minei-
ro, que vem retardando a realização desses inalienáveis direitos do
cidadão brasileiro.
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