
Direitos
Humanos

A decisiva atuação dos deputados contra o
envolvimento de policiais no tráfico de drogas em
Belo Horizonte provocou irada reação de alguns
policiais, que tentaram, sem sucesso, intimidar os
parlamentares. Este foi um dos pontos de destaque
do trabalho da Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia em 2003, que teve também participa-
ção em diversos outros temas de interesse da
cidadania.

A aprovação ae projetos de lei de combate à
violência contra a mulher, o combate ao comércio
e aos maus-tratos contra idosos em Santa Luzia e
a fiscalização de organismos públicos, como
delegacias, para evitar a Rrática de tortura contra
cidaaãos estão entre as demais atividades da
Comissão.

O aniversário da Lei da Anistia, de 1979,
também foi lembrado pela Comissão, não
necessariamente para comemorar, mas para
lembrar que ainda há questões a serem corrigidas,
como a quitação, pelo Governo do Estado, de
dívidas com os anistiados políticos de Minas Gerais.

Comissão comiJate violência
em todos os níveis,
para proteger o c::idadãe
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Comissão investiga envolvimento de policiais
em tráfico de drogas e morte de prostitutas

Outros temas

Cotas, prostituição, tortura ...

Reunião apura "comércio de
idosos" em Santa Luzia

Audiência celebra aniversário da
"Lei da Anistia" e cobra dívida

ciações entre a MRV e moradores
do Conjunto Marataízes, em Belo
Horizonte. Os moradores alegaram
ter sido lesados por advogado que
movia ação contra a Construtora.

.•. Em reunião realizada no dia 29 de
outubro, a Comissão recebeu de-
núncias de tráfico de crianças e vi-
olência policial em Águas Formo-
sas, no Vale do Jequitinhonha.

.•. A Comissão deu parecer tàvorável
ao PL 272/2003, do deputado Pau-
lo Piau, que institui mecanismos de
incentivo - as chamadas cotas - ao
ingresso de minorias étnicas e de
grupos sociais desfavorecidos em
universidades estaduais. O substi-
tutivo destina 40% das vagas da
Universidade do Estado de Minas
Gerais (Uemg) e 50% das da
Unimontes para candidatos ca-
rentes, portadores de deficiência,
indígenas e afrodescendentes.

.•. A criação de uma rede institucio-
nal de contatos é uma das saídas
apontadas para ajudar a resolver a
situação de cerca de 60 refugiados
africanos que vivem em condições
precárias em Minas Gerais. Este as-
sunto foi tema de reuniões organi-
zadas pela Comissão, que revelou-
se preocupada com a integração dos
refugiados africanos no Brasil, so-
bretudo em relação ao acesso ao
mercado de trabalho.

.•. O deputado federal Fernando Ga-
beira foi convidado, no dia 20 de
agosto, pela Comissão, para expor
o seu projeto de lei federal que re-
gulamenta a prostituição no Brasil.
O PL 98/2003, que tramita na Câ-
mara dos Deputados, estabelece a
exigência de pagamento por ser-
viço de natureza sexual e supri-
me os artigos 228, 229 e 231 do
Código Penal, que criminalizam
a atividade.

.•. A Comissão aprovou par~cer fa-
vorável ao PL 280/2003, do depu-
tado Sargento Rodrigues, que Lns-
titui o sistema de comunicação de
cadastro de pessoas desaparecidas.
O relator, deputado Biel Rocha,
apresentou substitutivo, incluindo
cinco emendas propostas pela Co-
missão de Constituição e Justiça.

.•. Reunião conjunta secreta das co-
missões de Direitos Humanos e de
Segurança Pública, realizada no
dia 25 de novembro, ouviu denún-
cias de três policiais militares do
Triângulo Mineiro - cujos nomes
toram mantidos em sigilo - con-
tra o delegado de Polícia de Pra-
ta, Alexandre Luiz Pimenta. Se-
gundo as denúncias, o delegado
estaria envolvido em execuções,
simulação de tiroteios, desapare-
cimento de motoristas, trático de
drogas, roubo de automóveis,
corrupção, tortura e violações de
direitos humanos.

.•. O presidente da Comissão, depu-
tado Durval Ângelo, visitou, no
dia 1I de novembro, a Cadeia PÚ-
blica de Itaúna, para avaliar a si-
tuação de seus detentos. O parla-
mentar conversou com os presos
- vários deles pediram revisão de
penas - e com o promotor Rodrigo
Bragança Queiroz. A visita foi
motivada por denúncia feita pelo
presidente da Associação dos Ofi-
ciais da Polícia Militar e Bombei-
ro Militar (AOPM/BM), major
Domingos Sávio de Mendonça,
que disse ser desigual o tratamen-
to dado aos presos da cadeia pú-
blica em relação aos do presídio
mantido pela Associação de Pro-
teção e Assistência ao Condenado
(Apac) da cidade.

.•. A Comissão promoveu, nos dias
29 de outubro e 11 de novembro,
reuniões para intermediar nego-

pendências do Departamento de In-
vestigações (DI) da Polícia Civil,
que teriam acontecido na madruga-
da do dia 2 de dezembro. O depo-
imento foi gravado para servir de
contra-prova da comissão ao inqu-
érito que está sendo feito pela Po-
lícia Civil, que apura a participa-
ção de dois policiais do DI nas
torturas.

A Comissão visitou, no dia 4 de
dezembro, a psicóloga Maria Apare-
cida Porto, na Penitenciária Indus-
trial Estêvão Pinto, no bairro Horto,
região Leste da Capital. Ela é acu-
sada de extorquir dinheiro de torne-
cedores do Ministério da Saúde.

Os deputados toram ao presídio
apurar informações sobre as possí-
veis torturas sofridas por ela nas de-

Moradores de Neves dizem "não" a
presídios e pedem indústrias

Tortura a psicóloga é investigada

Presentes à reunião da Comissão, no dia 19 de novembro, moradores de
Ribeirão das Neves protestaram contra a construção de oito novos presídios
no município. Os moradores espalharam faixas pelo auditório da Assem-
bléia com dizeres como Universidades e indústrias. sim! Presídios. não.

O deputado Durval Ângelo apoiou as reivindicações da população de
Neves. Para ele, os estabelecimentos prisionais devem ter, no máximo, 170
presos e a experiência de grandes presídios é falida. "O detento deve
cumprir pena na
sua cidade, como
determina a Lei
de Execuções
Penais", defen-
deu o deputado.

lembrou que a tortura continua sen-
do usada no Brasil como instrumen-
to de investigação.

A questão da indenização às vítimas
de tortura em Minas Gerais também foi
debatida. Em 1999, o governo estadu-
al sancionou a Lei 13.187, originada do
PL 1.424/97, da deputada Maria José
Haueisen. A proposição prevê o paga-
mento de uma indenização cujo va-
lor varia entre R$ 5 mil e R$ 30 mil
às pessoas que, por razões políticas,
foram torturadas pelos agentes esta-
duais. O coordenador da Comissão de
Indenização do Conedh, Robson
Sávio Reis Souza, cobrou do gover-
no a fixação de um cronograma para
o pagamento das indenizações, que
até então vinha sendo efetuado de for-
ma muito lenta.

Os deputados da Comissão acompa-
nharam de perto as investigações sobre
um suposto esquema de "comércio" e
maus-tratos a idosos, existente em Santa
Luzia, na Região Metropolitana de Belo
Horizonte, conforme denúncias veiculadas
pela imprensa. A Comissão promoveu
uma audiência pública sobre o assunto, no
dia 13 de agosto, e ofereceu suporte às
famílias dos idosos atingidos.

Deputados da Comissão de Direitos Humanos participa-
ram intensamente das investigações sobre o envolvimento de
policiais com o tráfico de drogas e assassinato de prostitutas
no centro de Belo Horizonte. A participação dos deputados
incomodou um grupo de policiais civis, que promoveu, no
dia 26 de junho, um cerco à Assembléia Legislativa. O
protesto foi interpretado pelos deputados como um ato de
tentativa de intimidação da atividade parlamentar. "Os
policiais estavam armados e utilizando veículos de uso
exclusivo em trabalho para atacarem um poder desarmado.
Nem na ditadura militar vivemos situação semelhante",
afirmou o deputado Durval Ângelo. O episódio provocou
um encontro entre deputados das comissões de Direitos
Humanos e de Segurança Pública com o governador Aécio
Neves, que determinou apuração rigorosa dos fatos.

Para celebrar os 24 anos de vigên-
cia da anistia política, a Comissão re-
alizou, no dia 28 de agosto, uma audi-
ência pública para debater a situação de
pessoas presas, torturadas e exiladas
durante o regime militar brasileiro. A
audiência foi marcada por críticas à Lei
Federal 6.683/79, conhecida como "Lei
da Anistia". Para o ex-deputado e atu-
ai subsecretário de Direitos Humanos
da Secretaria de Estado de Desenvol-
vimento Social e Esportes, João Batis-
ta de Oliveira, a lei só anistiou os tor-
turadores. Apesar de considerá-la uma
conquista dos movimentos populares,
ela se tornou uma "lei da amnésia",
afirmou a coordenadora do Movi-
mento "Tortura Nunca Mais", Helo-
isa Greco. Já a coordenadora da Co-
missão de Anistiados, Gilse Cosenza,

o protesto
foi inter-
pretado pelos
deputados
como um
ato de
tentativa de
intimidação
da atividade
parlamentar.
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Um balanço
positivo
As comissões

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

A tramitação dos
projetos e de
outras proposições
citadas neste
documento pode
ser consultada no
site da Assembléia:
www.almg.gov.br

Projetos combatem
violência contra
as mulheres

Entenda as siglas
PEC - Proposta de Emenda

Constitucional
PLC - Projeto de Lei Complementar
P.L- Projeto de Lei

Os serviços médicos de urgência e
emergência serão obrigados a fazer a
notificação compulsória de violência
praticada contra a mulher, segundo
prevê o PL 919, do deputado Ivair
Nogueira. A proposta foi alvo de
parecer favorável da Comissão de
Direitos Humanos, no dia 17 de
dezembro.

O parecer do deputado Biel Rocha
foi pela aprovação na forma de
Substitutivo aRresentado, com a
rejeição t1e emenoas da Comissão de
Constituição e Justiça, segundo a qual o
projeto original contrariava o princípio
constitucional oa igualdade. O relator
Biel Rocha argumentou que a mulher é
vítima oa discriminação e que "por
isso, a atenção às vítimas de violência
deve ser orientada por uma discrimina-
ção gue as proteja".

Outra matéria sobre violência
contra a mulher, discutida pela Comis-
são de Direitos Humanos, foi o PL 223/
2003, da deputada Maria José
Haueisen, que prevê assistência médica
e psicológica gratuita a vítimas de
violência sexual. A proposta, que
também garante às vítimas de violência
sexual o direito à realização de exames
periciais em hospital (e não em institui-
ções de caráter policial, como os
Institutos de Medicina Legal), recebeu
parecer favorável da Comissão no dia
27 de agosto. O projeto foi relatado
pelo deputado Roberto Carvalho.
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