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Proposta da Coleção
Jsta coleção se

P	propõe a ser um
/	 guia para orientar

r	
/	 cidadãos interessados

em p/

	

	 articipar da defini-
ção das políticas públi-1	U cas que incidem sobre

7	 a comunidade. Ela deve
ser vista como uma fer-
ramenta, um instru-

mento de trabalho que buscou reunir, da melhor ma-
neira possível, as informações necessárias para que
qualquer um possa participar de Conselhos já existen-
tes ou atuar para que os mesmos sejam criados em
seu município.

Cada um dos dez volumes possui uma estru-
tura que visa à praticidade na hora da consulta. Todos
eles reproduzem esta mesma "Proposta da Coleção" e
o artigo "Conselhos de Cidadania: exercício de demo-
cracia', que apresentam a coleção como um todo. Ca-
da volume possui também uma introdução ao tema
específico.

A seguir, exploramos cada tipo de Conselho
existente, começando pelos nomes mais comuns pe-



los quais são conhecidos. Depois vem a finalidade de
sua criação e a explicação sobre a obrigatoriedade ou
não do Conselho e em que casos eles são necessá-
rios. Explicamos como funciona o processo de criação
e como se dá a composição do Conselho, sempre que
possível citando exemplos para serem consultados na
internet. Por fim, damos dicas úteis para serem leva-
das em conta, baseadas na experiência prática acu-
mulada por muitos de nossos companheiros. Cada vo-
lume se completa com uma entrevista com um des-
ses valiosos militantes que nos emprestam sua baga-
gem de vivências.

Os volumes estão divididos por tema. O últi-
mo deles, por apresentar entidades diferentes dos
Conselhos paritários, possui uma estrutura um pouco
diferente. Os volumes são os seguintes:

1 - Segurança Alimentar
2 - Saúde
3 - Criança e Adolescente
4 - Desenvolvimento Social
5 - Segurança Pública e Direitos Humanos
6 - Educação
7 - Direitos Setoriais
8 - Desenvolvimento Econômico
9 - Desenvolvimento Cultural
10 - Organizações Não-Governamentais (ONGs)



Conselhos de Cidadania:
exercício de democracia

Ourva! Ângelo

p

assados 24 anos do fim da ditadura militar, será
que podemos afirmar que a democracia brasilei-
ra está consolidada? Seriam somente os gover-

nos autoritários os entraves a um verdadeiro regime
democrático? Se considerarmos o conceito clássico
de democracia - "regime em que o povo governa' -,
veremos que ainda não a alcançamos em sua totalida-
de. Vejamos por quê.

Se o regime democrático é aquele em que o
povo governa, deve ter "o povo como fonte de todo
poder'. E este poder pode ser exercido de forma dire-
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ta ou indireta. A democracia direta se desenvolveu,
basicamente, na Grécia antiga, onde os cidadãos se
reuniam na praça (Agora) para decidir sobre os assun-
tos da Polis (cidade-estado). Hoje, nas grandes na-
ções, quando os cidadãos somam milhões e milhões,
este modelo não é mais viável. A democracia passou
a ser exercida, então, principalmente, através de re-
presentantes eleitos: é a chamada democracia indire-
ta ou representativa.

Podemos afirmar que, no Brasil, está consoli-
dado o direito ao voto direto para a eleição dos repre-
sentantes: vereadores, deputados, senadores, prefei-
tos, governadores e presidentes. Mas será que isto
significa, necessariamente, que todo poder emana do
povo? Prevalece a vontade popular? Acreditamos que
não. Afinal, a democracia requer também que sejam
respeitados vários outros princípios e valores. Entre
eles, destacamos a liberdade de expressão e o contra-
ditório - apresentação de idéias diversas, para o deba-
te -, que possibilitam ao povo formar seu próprio juízo.
Será que isso existe, no Brasil?

Em um país com a hegemonia de poucos veí -
culos de comunicação, tendo como 'soberana a po-
derosa TV Globo, há, praticamente, a imposição de
uma ideologia, e o pior, sem que a grande maioria da
população se dê conta disso. Não se pode, portanto,
falar em liberdade de expressão e contraditório, se o



que não é divulgado por esses veículos praticamente
não existe no 'repertório" popular. Assim, para que se
atinja a democracia em sua plenitude, é necessário
mudar as regras desse "jogo", tanto no que se refere
às concessões dos meios de comunicação, quanto ao
desenvolvimento de normas que impeçam a manipu-
lação e massificação de uma única linha de pensa-
mento.

Por outro lado, o atual sistema eleitoral favo-
rece o comprometimento dos candidatos com o poder
econômico, durante as campanhas. Desta forma, após
serem eleitos, estes "representantes" tendem a aten-
der aos interesses de seus financiadores, muitas ve-
zes, em detrimento da vontade popular. Para mudar
esta situação, é urgente que se faça uma real reforma
eleitoral.

Fica claro que a simples eleição direta não se
traduz em "soberania popular", pois esta é sobreposta
pelo poder ideológico e econômico. Então, podemos
dizer que, se o fim da ditadura militar foi uma grande
conquista para a democracia, lamentavelmente, o que
assistimos agora, em tempos de neoliberalismo e glo-
balização, é o enfraquecimento desta democracia.

Seria este um processo irreversível, como
apregoam alguns teóricos? Acreditamos que não. E
um dos caminhos para reverter esta situação está no
que chamaremos "esfera pública da cidadania".



Democracia participativa

A Constituição de 1988 ficou conhecida co-
mo 'Constituição Cidadã, justamente por incorporar
mecanismos que possibilitam ao povo o exercício da
democracia direta. No âmbito do Poder Legislativo, te-
mos, por exemplo, o plebiscito e o referendo, nos
quais o povo vota e decide sobre a vigência ou não de
alguma lei. Há, ainda, a possibilidade de apresentação
ao Congresso de projetos de iniciativa popular.

Já no Executivo, surge com a Constituição
um "espaço" denominado "esfera pública da cidada-
nia". São criados diferentes órgãos, através dos quais
a sociedade organizada pode participar da gestão pú-
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blica, fiscalizando, apresentando demandas, elaboran-
do políticas públicas e até normas de ação para o Exe-
cutivo. Entre estes órgãos, estão os "Conselhos de Ci-
dadania", ou "Conselhos Paritários", ou ainda "Conse-
lhos Deliberativos", compostos por representantes do
governo e da sociedade civil.

Os conselhos concretizam a chamada "demo-
cracia participativa". Ao invés de exercer o poder atra-
vés de seus representantes, o povo participa direta-
mente, via entidades da sociedade civil que integram
estes órgãos. Os conselhos estão previstos na Consti-
tuição, no capítulo de Seguridade Social, que aponta
como um de seus objetivos conferir "o caráter demo-
crático e descentralizado da gestão administrativa,
com a participação da comunidade, em especial de
trabalhadores, empresários e aposentados".

Podemos dizer, então, que os conselhos são
os canais para que a sociedade civil possa influenciar
na formação da agenda governamental. Além de pos-
sibilitarem a participação popular nas decisões do go-
verno, eles têm, ainda, outra finalidade primordial: o
controle social das ações do Executivo. Afinal, como
afirmou Rousseau, o governante é um comissário do
povo e somente a fiscalização popular pode assegurar
a lisura das ações do governo e evitar que o interesse
privado prevaleça sobre o interesse público.



II II

Representatividade

Para que os conselhos cumpram seu objeti-
vo, é necessário que a participação social ocorra de
forma protagonista. Isto quer dizer que os represen-
tantes da sociedade civil devem participar efetivamen-
te da definição de prioridades, elaboração de políticas,
normatização de critérios de acesso e fiscalização das
ações do governo.

Por outro lado, assim como os conselhos são
instrumentos na democratização das relações entre o
Estado e a sociedade, também a representação nes-



tes órgãos deve ocorrer de maneira democrática. Ou
seja, a participação dos conselheiros deve ser pauta-
da por uma real representatividade junto aos segmen-
tos que representam, de forma que atuem na defesa
de interesses verdadeiramente coletivos.

Conseqüentemente, o conselheiro deve co-
nhecer as demandas e necessidades de seu segmen-
to, o que pressupõe articulação com sua base, a qual
deve ser constantemente consultada para a definição
das posições a serem defendidas junto ao conselho.
Também os próprios conselhos devem viabilizar ca-
nais de consulta à sociedade civil. A mobilização po-
pular pode ocorrer através de assembléias regulares
com as entidades inscritas, ou com outras atividades,
como os fóruns, por exemplo.

Outro ponto para o qual se deve estar atento
é o fato de que os conselhos constituem um espaço
de negociação, envolvendo "atores sociais" diversos.
São, dessa forma, palcos de tensões, disputas de in-
teresses, diversidade de opiniões e posições políticas.
Assim, podem propiciar, na prática, a reprodução de
atitudes autoritárias mais afeitas à esfera governa-
mental. Por isso, é fundamental que os conselheiros
traduzam sempre, em seus posicionamentos, interes-
ses coletivos, evitando que as disputas individuais ou
corporativas descaracterizem a real função do órgão.
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Democracia e participação

Para concluir, apresentamos um breve resu-
mo das características imprescindíveis a um conselho
verdadeiramente democrático e participativo.
/Ser representativo, reunindo, tanto na representa-

ção da sociedade civil quanto na governamental,
pessoas com liderança e poder de decisão.

1 Ser mobilizado e mobilizador, planejando suas reu-
niões, ações e atividades de mobilização popular.

1 Ser autônomo e soberano, possuindo, inclusive, in-
fra-estrutura, recursos financeiros, equipes admi-
nistrativa e técnica próprios.

/ Deter o maior teor de informações possível sobre a
área em que atua, inclusive com acesso a projetos
e dados do poder público.

/ Possuir política regular de capacitação dos conse-
lheiros e entidades inscritas.

Fontes de consulta:

A Esfera Pública da Cidadania - Rubens Pinto Lyra
A participação da sociedade civil no Conselho Municipal de Assis-
tência Social: o desafio de uma representação democrática - Leo-
fia Capaverde e Maria Laci Moura Leal
Controle Social na Política de Assistência Social - Edval Bernardi-
no Campos
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Introdução ao Tema do Volume

SI
III"

Direitos de todos,
todos os direitos

V

ivemos em um país que emergiu recentemente
de um período de trevas, brutalidade, desrespei-
to aos direitos mais básicos do ser humano.

Quase toda a nossa classe dirigente, nossos professo-
res, juízes, advogados, policiais, bem como o empre-
sanado e o próprio povo receberam sua formação fun-
damental nos princípios ideológicos da ditadura mili-
tar.

Assim, não está plenamente consolidada na
sociedade a noção da intocabilidade dos Direitos Fun-
damentais da Pessoa Humana. Junta-se a isso o agra-
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vamento da criminalidade e da insegurança (causado,
sem dúvida, pelo desrespeito aos direitos à educação,
ao lazer, à saúde, à moradia digna, ao desenvolvimen-
to sadio das crianças, entre outros). Nesse cenário, fi-
ca muito fácil enxergar o criminoso como "o outro",
uma excrescência da natureza, e não mais como "um
de nós", vítima da nossa incapacidade de promover a
inclusão ou de lidar com casos de desvio psiquiátrico.
Assim, a "erva daninha" precisa ser "exterminada", co-
mo muitas vezes lemos ou ouvimos textualmente em
declarações de "pessoas respeitáveis".

No contexto mundial, dentro da ideologia
neoliberal, os direitos humanos vêm se tornando uma
"idéia fraca", frente à força do argumento do combate
à ameaça do terrorismo, anulando, assim, bandeiras
clássicas dos direitos individuais consagrados em "re-
voluções" liberais. Na tese do "estado mínimo", com
profundo processo de privatizações e entrega à inicia-
tiva privada das funções precípuas do Estado, enfra-
quecem os direitos sociais, como saúde, segurança
pública, educação, transporte, assistência social, em-
prego, etc. Tudo isto gera um processo de exclusão e
violência que mais parece um horror, uma barbárie.

No Brasil, aquele que milita na área de Segu-
rança Pública com um olhar de defesa dos Direitos
Fundamentais, ou aquele que atua diretamente no que
se convencionou chamar de Direitos Humanos, é mal
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visto por grande parte da sociedade. Já carrega con-
sigo uma placa invisível pendurada no peito, onde es-
tá escrito 'defensor de bandido'.

Já nos países de tradição democrática mais
antiga que a nossa, goza de grande prestígio e popu-
laridade aquele que é apresentado como sendo dos
"Human Rights" (Direitos Humanos). E algo como um
herói, um ser digno de admiração e destaque. Os cida-
dãos desses países lembram-se de um poema atribuí-
do a Maiakovski, segundo o qual, quando permitimos
que "invadam nosso jardim" e não fazemos nada, logo
vão entrar em nossa casa, chutando e destruindo tu-
do, porque antes não fizemos nada e já não há mais
nada que fazer.

Visando fazer frente ao preconceito em rela-
ção aos direitos humanos, há, hoje, no Brasil, um es-
forço da Secretaria Nacional de Direitos Humanos e
do Ministério da Educação no sentido de implementar
o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos'.
Tal iniciativa parte da compreensão de que a criação
de uma nova cultura de superação dos preconceitos,
valorização dos direitos fundamentais e resgate da vi-
da somente será construída, através de um processo
educativo. Processo este que deverá ser desenvolvido

10 Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos pode ser
acessado pelo site wwwplanalto.gov.br/sedh
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não somente nas escolas de ensino fundamental, mé-
dio e superior, como também nas organizações de en-
sino informal, na formação de agentes de segurança e
dos serviços da justiça e, especialmente, na mídia
brasileira. Neste sentido, faz-se apropriada a seguinte
reflexão de Frei Betto:

"O que torna uma pessoa humana? Não é a
cultura. Hitler apreciava a música de Wagner e conhe-
cia os gênios da pintura. A bomba atômica foi cons-
truída por cientistas de refinado gosto estético e vas-
ta erudição. Nem é a religião que nos faz mais huma-
nos. Papas medievais enviaram cruzados para massa-
crar os hereges muçulmanos e abençoaram a prática
da tortura nos tribunais da inquisição.

Oque nos faz mais humanos é a educação
(não confundir com escolaridade). Há pessoas cultas
que não são educadas, como há aquelas que são edu-
cadas embora mal saibam ler. A educação, como de-
monstraram os pais da psicanálise, é o que domestica
o animal que nos habita. E ela que nos resgata das
mãos da fera que acorda dentro de nós cada vez que
temos um de nossos direitos feridos. Sem educação,
diante do despertar da fera, o humano se reflui e a
mão feita para acarinhar se transforma em arma de
agressão, as palavras jorram em impropérios, os sen-
timentos naufragam num redemoinho que obscurece
a razão e faz emergir a vingança, o prazer mórbido de
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humilhar o semelhante e vê-lo sofrer".
Dentro do espírito da luta cotidiana pela con-

solidação dos Direitos Fundamentais, apresentamos
aqui o tema deste volume da Coleção "Conselhos de
Cidadania - Exercício de Democracia". Falamos aqui
sobre os conselhos que lidam diretamente com a
questão da Segurança Pública e dos Direitos Huma-
nos. São temas delicados, sensíveis, mas que mere-
cem toda a atenção de quem se propõe a ir além do
básico e realmente mudar a vida de sua cidade, de
seu estado, do nosso país, sempre indicando que "um
novo mundo é possível".

/T	• a • a . a

-II 111111 liii

Conselho Municipal de
Segurança Pública
a) Denominações mais comuns
Comsep, Consep, Conselho Municipal de De-

fesa Social - Comdes. Este último, por sinal, é o nome

18



menos usado, mas seria o mais apropriado.

b) Finalidade
Antes de tudo, é preciso não confundir esse

Conselho que aqui propomos, que deve ser paritário e
assessorar o Executivo Municipal, com o Consep
(Conselho Comunitário de Segurança Pública), propos-
to pela Polícia Civil de Minas Gerais nos municípios e
que tem a característica de Organização Não-Gover-
namental. Este será abordado no décimo volume des-
ta coleção.

O Conselho Municipal de Segurança Pública
tem sido criado em várias cidades com esse nome,
mas, algumas vezes, não é exatamente um conselho
paritário, transformando-se em um "alto comando" da
política de segurança, deixando os cidadãos de fora.
Interessa-nos, aqui, orientar a formação de um conse-
lho realmente da cidadania. Nessa linha, podemos ci-
tar o Plano Municipal Integrado de Segurança Pública
de São Carlos (SP), que propõe a criação do Comsep,
com a finalidade principal de "estabelecer entre os di-
versos níveis de governo e órgãos de segurança
atuantes no município a cooperação nas atividades,
buscando a otimização e complementaridade de suas
ações, e criar e manter um banco de dados com infor-
mações sobre violência e criminalidade no município".

O município do Rio de Janeiro (RJ), por sua
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vez, possui um Conselho com as seguintes atribui-
ções:	

- sugerir prioridades na Área de Segurança
Pública no âmbito do Município;

II - formular estratégias e controlar a execu-
ção da Política Municipal de Segurança Pública;

III - acompanhar e avaliar os serviços de se-
gurança pública e privada, prestados à população, ze-
lando pelo respeito aos direitos humanos e pela efi-
ciência dos serviços de proteção do cidadão;

IV - estimular o permanente relacionamento
da comunidade com as forças de Segurança Pública;

V - desenvolver campanhas voltadas a não
violência e pela paz;

VI - estimular a cooperação entre os municí-
pios que compõem a Região Metropolitana do Rio de
Janeiro, tendo em vista as ações e os objetivos do
CONSEP;

VII - organizar encontros, estudos, debates e
eventos que permitam aproximar seus objetivos aos
dos cidadãos;

VIII - elaborar e aprovar o seu regimento in-
terno.`

2 Fonte: Site da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, versão em
POF do Projeto de Lei n° 199412004 (http://cmrj3. -
cmrj.goubrlofc/scripts/spldocdown.asp?id= 4666).



O texto do item VI pode ser adaptado para ci-
dades menores, para algo como representar o Muni-
cípio em debates, fóruns, ações e instâncias de cará-
ter regional sobre segurança e defesa civil.

c) Obrigatoriedade
Não há obrigatoriedade e sua existência não

é condição para o recebimento de qualquer verba, re-
curso ou programa governamental. No entanto, sua
criação é extremamente oportuna, em um momento
da vida nacional em que a segurança pública assume
uma grande importância entre as preocupações da so-
ciedade. Não há município, das metrópoles até as me-
nores cidades, que não enfrente hoje questões ligadas
à segurança.

Para que os cidadãos não fiquem alienados
dos debates sobre o enfrentamento e as soluções pa-
ra o problema, e nem se limitem a assistir à apresen-
tação de visões equivocadas, preconceituosas e até
ultraconservadoras, torna-se fundamental criar uma
instância para a discussão democrática. Um conselho
paritário é o melhor caminho para que autoridades,
setor produtivo e moradores possam compartilhar um
sonho de sociedade em que as pessoas se sintam se-
guras e defendidas, sem desrespeito aos direitos hu-
manos.
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d) Criação
Mediante lei municipal, que pode ser de ini-

ciativa do Prefeito ou de qualquer dos vereadores. Su-
gerimos como modelo a já citada lei que criou o Con-
sep do Rio de Janeiro, que pode ser encontrada no
link descrito no item anterior.

C) Composição
A lei 1994/2004, que criou o Consep da cida-

de do Rio de Janeiro, previu uma composição total de
33 membros, que é muito para uma cidade pequena.
No entanto, serve como exemplo a diretriz para a re-
presentatividade.

Dos 33 membros no Rio de Janeiro, apenas
quatro são do Poder Público Municipal, sendo um da
Câmara e mais três da Prefeitura (um do Executivo,
um da Secretaria de Turismo e um da Guarda Munici-
pal). O Estado se faz presente com dois membros (Po-
lícia Militar e Secretaria Estadual de Segurança Públi-
ca) e a União com quatro (Polícia Federal, Exército,
Marinha e Aeronáutica). Todos os 23 restantes são da
sociedade civil, abrangendo empresariado, trabalha-
dores, estudantes, advogados, igrejas, centrais sindi-
cais, universidades e ONGs.

Apesar de o Rio ser a segunda maior capital
do país e ter problemas gravíssimos de segurança, a
composição desse conselho é exemplarmente demo-



crática, especialmente se levarmos em conta que a
presidência é eleita pelos membros, e não indicada
pela Prefeitura. Serve de inspiração para criarmos al-
go adequado às nossas cidades de médio e pequeno
porte.

f) Dicas para criação, participação em con-
selhos já criados e para torná-los efetivos

Sendo hoje a segurança um tema central na
vida de todas as cidades, a criação de um conselho
como esse assume uma importância vital. O municí -
pio e, principalmente, o Estado não devem ser deixa-
dos sozinhos nessa tarefa. Quando o povo não partici-
pa, as medidas tendem sempre para o autoritarismo
ou para as soluções paliativas.

E fundamental que as pessoas escolhidas te-
nham real comprometimento não só com a busca de
alternativas mas, principalmente, sejam inspiradas pe-
los princípios dos Direitos Fundamentais da Pessoa
Humana e da defesa da vida, seja de quem for. O tema
é tão sério, que freqüentemente as discussões emper-
ram, por profunda divergência de abordagens.

Sugerimos que os militantes do setor se mo-
bilizem para a criação desse conselho nos municípios
onde houver condições para tal. E necessário um diá-
logo com a Polícia Militar e a Polícia Civil, propondo es-
se formato de conselho, ao invés do Consep da Polícia



mineira, o qual não tem atribuição de definir políticas
públicas, transformando-se, não raro, em mero balcão
de reclamações ou angariador de doações de equipa-
mentos para uma Polícia desaparelhada. E bem verda-
de que, também neste caso, há exceções, a exemplo
de um modelo que foi criado no município de Conta-
gem - Região Metropolitana de Belo Horizonte -, há dez
anos, mas que, lamentavelmente, foi desmantelado,
com a troca do comando local da Polícia Militar.

Conselho Municipal de
Direitos Humanos

a) Denominações mais comuns
CMDH, Conselho dos Direitos Humanos.

b) Finalidade
Encontramos em Salvador,

Bahia, um excelente modelo desse
conselho, lá denominado como
CMDHCDS - Conselho Municipal de	-----
Direitos Humanos, Cidadania e Defe-
sa Social, cujo nome já declara seu compromisso e in-
clui as atribuições de segurança pública e defesa civil.
O texto da lei 6709, de 22/02/05, subordina esse con-
selho à Secretaria de Governo e define que o mesmo
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é um "órgão deliberativo da política municipal de Direi-
tos Humanos e tendo por finalidade promover a eficá-
cia das normas vigentes dos Direitos Humanos, con-
sagrados na Constituição da República Federativa do
Brasil, na Declaração Americana dos Direitos e Deve-
res Fundamentais do Homem, na Declaração Univer-
sal dos Direitos Humanos.

A seguir, a lei estabelece o entendimento de
Direitos Humanos como os direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais e ambientais assenta-
dos nas práticas de integralidade, universalidade e in-
terdependência e passíveis de exigibilidade política e
jurídica, tendo em vista a afirmação da dignidade da
pessoa humana e ao mesmo tempo a construção de
uma nova cidadania, entendida como a luta para in-
corporar à vida pública todos os seres humanos.

O artigo 30 lista as competências do conse-
lho, que são as seguintes:

- elaborar regimento interno, estabelecendo
normas para seu funcionamento;

II - aprovar projetos, programas, planos e po-
líticas municipais de Direitos Humanos;

III - monitorar a execução da Política Munici-
pal de Direitos Humanos;

IV - elaborar critérios para aplicação dos recur-
sos e gerir o Fundo Municipal de Direitos Humanos;

V - fiscalizar a execução da Política Municipal



de Direitos Humanos nas esferas governamentais e
não-governamentais;

VI - organizar e realizar, a cada dois anos, a
Conferência Municipal de Direitos Humanos;

VII - denunciar e investigar violações dos Di-
reitos Humanos ocorridas no Município de Salvador;

VIII - receber representação que contenha de-
núncias de violação de direitos da pessoa humana e
notificar as autoridades competentes no sentido de fa-
zer cessar o abuso;

IX - ,manter entendimentos com titulares e di-
rigentes de órgãos e Entidades da Administração Mu-
nicipal, visando coibir abusos de poder de qualquer
natureza;

X - receber e encaminhar às autoridades
competentes, petições, representações, denúncias ou
queixas de qualquer pessoa ou entidade por desres-
peito aos direitos individuais e coletivos assegurados
na legislação em vigor;

XI - realizar as diligências que reputar neces-
sárias, tomando depoimentos de pessoas, de autori-
dades, inquirir testemunhas para a apuração de fatos
considerados lesivos aos direitos humanos e, ainda,
deslocar-se para localidade onde se fizer mister sua
presença;

XII - solicitar aos órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, certidões, atestados, informa-

26



ções, cópias de documentos e de expedientes ou pro-
cessos administrativos;

XIII - solicitar a autoridade de qualquer nível a
instauração de sindicâncias, inquéritos e processos
administrativos ou judiciais para a apuração de res-
ponsabilidade pela violação dos Direitos Humanos;

XIV - acompanhar diligências, vistorias, exa-
mes e inspeções, com acesso a todas as dependên-
cias de unidades prisionais, estabelecimentos desti-
nados à custódia de pessoas e unidades de interna-
mento de adolescentes, localizadas no Município do
Salvador;

XV - instalar comissões temáticas, quando se
fizer necessário;

XVI - prestar contas, anualmente, em assem-
bléia própria, devidamente convocada para este fim.

Por fim, e não menos importante, os dois pa-
rágrafos desse artigo incluem dois itens fundamen-
tais: o primeiro cria a Comissão Especial de Recebi-
mento de Denúncias de Violação de Direitos Huma-
nos, composta por quatro conselheiros, e o segundo
estabelece o prazo máximo de 30 dias para resposta
aos pedidos de informação ou providência?

3 Fonte: Versão para download da Lei 6709 de 22102105 de Sal-
vador/BA (arquivo Word) - www. sead, salvador. ba.gov. br/-
sead2/docfidf/estrutura pms/cmdhcds. doc
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c) Obrigatoriedade
Não é obrigatória a criação desse conselho e

não há vinculação do mesmo com o recebimento de
receitas pelo município.

Porém, fica bastante evidente a importância
que o tema Segurança Pública e Direitos Humanos as-
sume no nosso país, onde soluções para a violência,
não raro, atropelam os direitos fundamentais da pes-
soa humana, especialmente a mais pobre. E mais im-
portante esse conselho se torna, quando ampliamos
nossa visão para além do direito à integridade física e
pensamos nos Direitos Humanos como Direitos Fun-
damentais. Assim, esse conselho pode se voltar para
a defesa de todo e qualquer direito consagrado na
Constituição e acordos internacionais.

Mesmo sabendo da delicadeza do tema, su-
gerimos enfaticamente a criação desse conselho, tal-
vez evitando o preconceito, com a troca da expressão
"Direitos Humanos" por "Direitos Fundamentais', que é
um termo juridicamente mais correto.

d) Criação
Pode ser criado mediante lei de iniciativa do

Executivo, preferencialmente, ou do Legislativo (que,
às vezes, sofre contestação na Justiça). Sugerimos
utilizar a lei de Salvador (citada anteriormente) como
modelo.



e) Composição
O modelo de Salvador traz a composição ade-

quada para uma capital de estado. Mas pode ser
adaptado à realidade de municípios de pequeno e mé-
dio porte. Lá, são 16 membros, sendo oito represen-
tantes institucionais e oito da sociedade civil.

Os oito institucionais são: cinco da Prefeitura
(Gabinete, Secretarias de Governo, Desenvolvimento
Social, Educação e Cultura, Saúde), um da Câmara,
um da Associação Baiana de Imprensa e um da OAB-
BA. Cidades menores podem pensar em três da Pre-
feitura, um da Câmara e um da OAB da comarca local.

Os representantes da sociedade civil, no ca-
so baiano, serão eleitos entre as entidades filiadas ao
Movimento Nacional de Direitos Humanos - Articula-
ção Bahia, ou entre as filiadas ao Fórum Comunitário
de Combate à Violência e/ou ainda entidades que há
03 (três) anos, estatuta riam ente sejam constituídas
como entidades de Direitos Humanos". Cabe aqui,
também, uma adaptação para o caso das nossas ci-
dades.

O mandato é de dois anos, permitida uma re-
condução. Os representantes institucionais são indi-
cados pelos dirigentes das instituições e os da socie-
dade civil são eleitos. Outro detalhe interessante em
Salvador: o Conselho tem uma coordenação de quatro
pessoas, eleitas entre os conselheiros (Presidente, Vi-
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ce, Secretário e Tesoureiro), em que, obrigatoriamen-
te, dois são institucionais e dois são da sociedade ci-
vil. Teoricamente, pode até acontecer de não haver
ninguém da Prefeitura nessa coordenação, o que lhe
dá muita autonomia.

f) Dicas para criação, participação em con-
selhos já criados e para torná-los efetivos

Aqui, tratamos de um conselho que só acon-
tece com mobilização. O tema é muito sensível e alvo
de preconceitos sobre o termo 'Direitos Humanos", ro-
tulados pela direita autoritária como "Direitos de Ban-
didos".

Uma dica interessante é a popularização da
expressão "Direitos Fundamentais". Esse seria um ter-
mo mais correto sob o ponto de vista da Constituição
brasileira e, ainda por cima, não carrega consigo o
preconceito. Os cidadãos começam a ver que o direi-
to à integridade física e à vida é mais um direito fun-
damental, tão importante quanto o direito à saúde, à
educação, ao meio ambiente equilibrado, à proteção
de crianças e adolescentes.

Sugerimos usar o modelo de lei de Salvador,
adequado à realidade local, e preparar uma mobiliza-
ção forte, mas estrategicamente planejada, de modo a
conquistar a população e, principalmente, envolver
vereadores e prefeito com a idéia. A vida agradece.
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Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Le-
gislativa de Minas Gerais
Tel.: (31)2108 7657
E-mail: gabdua@almg.gov.br
Site: www.almg.gov.br
Endereço: Rua Rodrigues Caldas, N° 30, bairro Santo
Agostinho. CEP: 30190-921 O - Belo Horizonte - MC

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Huma-
nos-CONEDH
Tel.: (31)3224 6967
E-mail: conedhmg@yahoo.mg.gov.br
conedh@mp.mg.gov.br
conedhmg@mp.mg.gov.br
Site: www.conedh.mg.gov.br
Endereço: Rua da Bahia, 1148, SIa. 318 - Belo Hori-
zonte - MC

Secretaria Nacional de Direitos Humanos
Tel.: (61)34293142/34293454-Fax: (61)3223 2260
E-mail: direitoshumanos@sedh.gov.br
Endereço: Esplanada dos Ministérios, Bloco T, Sia.
420, Ministério da Justiça, CEP 70064-900 - Brasília -
DE
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Subsecretaria de Direitos Humanos de Minas Ge-
rais
Tel.: (31) 3292 2165/ 3292 2181
E-mail: direitoshumanos@mg.gov.br
Endereço: Rua Martim de Carvalho, 94, Santo Agosti-
nho, CEP 30190-090 - Belo Horizonte - MG

Núcleo de Atendimento às Vítimas de Crimes Vio-
lentos - NAVCV
Tel.: (31) 3214 1898
E-mail: crimesviolentos@yahoo.com.br
Endereço: Rua da Bahia, 1148, 3 1 andar, Centro - Belo
Horizonte-MG

Ouvidoria de Polícia de Minas Gerais
Telefax: (31) 3274 0625
E-mails: ouvidoriapolicia@governo.mg.gov.br/ comu-
nicacaoouvidoriagoverno.mg.gov.br
Endereço: Rua Tupis, 149, 4 1 andar, Centro, CEP
30190-060 - Belo Horizonte-MG

Ministério Público do Estado de Minas Gerais*
Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Jus-
tiça de Defesa dos Direitos Humanos - CAO-DH
Tel.: (31) 3291 7806/ 3337 6430/ 3295 5260
E-mail: caodh@mp.mg.gov.brEndereço: Rua Ouro Pre-
to, 703, 101 andar, Barro Preto, CEP 30.170-040, Belo
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Horizonte-MG

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Conflitos Agrários - CAO-CA
Tel.: (31) 3293 8529
E-mail: caoca@rnp.mg.gov.br
Endereço: Rua Ouro Preto, 703, 110 andar, Barro Pre-
to, CEP 30.170-040, Belo Horizonte-MG

'Também podem ser procuradas as
promotorias das comarcas dos municípios.

Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas Ge-
rais - OAB-MG - Comissão de Direitos Humanos
Tel.: (31) 3289 5800/ 2102 5800
Endereço: Rua Albita, 250, Bairro Cruzeiro, CEP
30310-160 - Belo Horizonte-MG

Comissão Pastoral de Direitos Humanos da Arqui-
diocese de Belo Horizonte
Tel.: (31) 3428 8370
E-mail: dirhuman@terra.com.br; cpdh@pastoraldi-
rhumanos.org.br
Rual Além Paraíba, 208, Bairro Lagoinha, Belo Hori-
zonte-MG



A Comissão de Direitos Humanos da Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais também lançou um
manual de Direitos Humanos, que pode ser acessado
na página do deputado Durval Angelo - www.durva-
langelo.com.br

Fala, companheiro(a)!
Com larga experiência na
defesa dos direitos
humanos, Márcia Martini
atua na área desde a
década de 80, como
advogada de entidades de
classe e de movimentos
sociais. Atualmente, é
diretora de Promoção dos Direitos Humanos e
Inclusão social, da Subsecretaria de Estado de
Direitos Humanos, órgão que representa no Conselho
Estadual de Direitos Humanos de Minas Gerais
(CONEDH). Em sua opinião, os conselhos de direitos
têm o controle social como sua mais fundamental
função. Acompanhe a entrevista.



1. Qual a trajetória de sua militância na área de Di-
reitos Humanos e há quanto tempo está no Co-
nedh?
Desde 1984, atuei como advogada voluntária de sindi-
catos, associações de bairro, movimentos sociais e
ONG's, proporcionando orientação jurídica e judiciali-
zação de ações visando à promoção, garantia ou repa-
ração dos direitos humanos. Em 2003, ingressei no
serviço público estadual e, no mesmo ano, fui desig-
nada representante da Subsecretaria de Direitos Hu-
manos no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos e coordenadora da Comissão Especial de In-
denização às Vítimas de Tortura - CEIVL que funciona
no âmbito cio CONEDH.

2. Quais seriam, em sua opinião, as atribuições
mais importantes de um Conselho de Direitos Hu-
manos? Por que?
Em minha opinião, a função mais importante de um
conselho de direitos - em especial de um conselho de
direitos humanos - é promover o controle social, reali-
zando a interlocução entre sociedade civil e órgãos do
Estado, de forma a garantir uma fiscalização efetiva
sobre as políticas públicas específicas e setoriais. Pro-
mover ações que possibilitem a transformação na for-
ma de fazer gestão pública, com a introdução da co-
gestão e do compartilhamento do poder é outra atri-



buição relevante, ao lado da formação para a cidada-
nia e da educação popular.

3. E quais os principais desafios enfrentados por
quem atua em um conselho desta natureza? Como
superá-los?
Os desafios são vários. Há casos em que os conse-
lhos são utilizados como um espaço para legitimação
de decisões já tomadas e são vistos como meros
apêndices da administração pública; a falta de capaci-
tação e de comprometimento de alguns conselheiros;
a dificuldade de participação dos conselheiros da so-
ciedade civil, em virtude do horário das reuniões e das
despesas de transporte são outros problemas enfren-
tados. A superação dos desafios passa pelo reconhe-
cimento, pelo Estado, de que os conselhos são parte
efetiva do processo de decisão sobre políticas públi-
cas e, portanto, é necessário legitimá-los, fornecer-
lhes infra-estrutura e estimular a participação social.
Por parte da sociedade civil, cabe a mobilização em
torno das demandas existentes, de forma a estabele-
cer uma relação dialética entre os interesses do Esta-
do e da sociedade, politizando as discussões.

4. Até que ponto o preconceito existente no Brasil
em relação aos Direitos Humanos pode prejudicar
a atuação do Conselho? Pela sua experiência, qual
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é a melhor forma de lidar com este preconceito ou
até combatê-lo?
O preconceito existe e é facilmente percebido. O
maior ou menor prejuízo na atuação do conselho de-
pende da postura individual do conselheiro e do res-
paldo institucional que ele recebe frente ao preconcei-
to. O conselheiro deve ter conhecimento das suas atri-
buições e prerrogativas para defendê-las nas ocasiões
necessárias, e precisa contar com o apoio institucio-
nal do conselho para garantir o exercício do seu mú-
nus. Advogo que a melhor maneira de combater o pre-
conceito - que muitas vezes é sutil, velado e mimético
- se dá por meio da informação. O conselheiro é um
sujeito de transformação social. Cabe a ele promover
a mudança de mentalidades; ao Estado, cabe propor-
cionar-lhe as condições para que a transformação se
verifique.

5. A senhora acredita que deve haver uma interfa-
ce na definição de políticas públicas e ações de
segurança pública e de direitos humanos? Se sim,
em que sentido?
Sem dúvida. A segurança pública é um dos direitos
humanos. Cidadão seguro é cidadão que tem os seus
direitos respeitados. Não há possibilidade de que as
políticas públicas da área sejam formuladas e execu-
tadas sem a transversal idade dos direitos humanos
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em todas as suas etapas. É preciso quebrar o paradig-
ma de antagonismo que ainda vige entre os atores en-
volvidos, para que possamos efetivamente encontrar
um modelo de segurança cidadã que atenda aos an-
seios da sociedade.

6. Um dos principais papéis dos Conselhos de Ci-
dadania é serem um instrumento para o exercício
da democracia direta. A senhora acredita que tem
sido garantida a participação de qualidade da so-
ciedade civil nos Conselhos de Direitos Humanos?
O que ainda é necessário para que isso ocorra?
Acredito que ainda precisamos caminhar muito até
atingirmos a simetria de poder entre sociedade civil e
Estado nos conselhos de direitos. Em primeiro lugar,
não há que se falar em simetria, quando muitos de
nossos conselhos temáticos sequer são paritários. E
necessário proceder-se à adequação legislativa de for-
ma a garantir o equilíbrio das representações, como
também assegurar condições mínimas para a partici-
pação dos conselheiros da sociedade civil, tais como
o reembolso das despesas realizadas no exercício de
sua função e a liberação do conselheiro de suas ativi-
dades profissionais, sem prejuízo de seus vencimen-
tos.

1. Parece-me que ainda não está muito dissemina-



da a criação dos Conselhos Municipais de Direitos
Humanos. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo,
ainda não foi criado. A que se deve isso, em sua
opinião, e em que esses conselhos municipais po-
deriam acrescentar, tanto em uma política local de
direitos humanos, quanto em âmbitos estadual e
nacional?
Creio que a fragmentação da agenda de direitos hu-
manos seja um dos fatores. Há mais interesse na cria-
ção de conselhos temáticos - igualdade racial, idoso,
mulher, pessoa com deficiência e outros -, porque a
iniciativa parte de segmentos organizados que reivin-
dicam espaços participativos próprios. Por outro lado,
a falta de compreensão do que são direitos humanos
leva a que muitos defensores de grupos sociais vulne-
ráveis não se reconheçam como militantes, o que im-
pede a identificação com a causa. Tal distorção leva a
que vários municípios pequenos sacrifiquem-se finan-
ceiramente para manter diversas instâncias colegia-
das, quando poderiam proporcionar espaços partici-
pativos temáticos, em sede de comissões especiais,
dentro de um único conselho, o de direitos humanos.
Evidente que os conselhos setoriais, como os de as-
sistência social e criança e adolescente seriam pre-
servados, pois sua existência é necessária para o re-
passe de recursos da política específica.
De qualquer forma, tendo ou não outros conselhos te-
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máticos, o conselho de direitos humanos é fundamen-
tal para a adoção de uma agenda macro, ao funcionar
como um elemento de ligação entre eles. Ou seja, o
conselho de direitos humanos faria com que um con-
selho temático "conversasse" com outro, promovendo
a integração e complementaridade das suas ações.
No momento em que se discute a criação de um sis-
tema nacional de direitos humanos, é imprescindível
que tenhamos instâncias locais e estaduais, de forma
a nele se integrarem, fortalecendo-o.

8. Que dicas e orientações a senhora daria para
um representante da sociedade civil que acaba de
ser eleito conselheiro de um Conselho Municipal
de Direitos Humanos, ou para aqueles que preten-
dem criar um Conselho em sua cidade?
Aos conselheiros civis recém-empossados eu diria
que, para bem desempenhar suas atribuições, é preci-
so ter referências sólidas sobre os temas tratados nos
conselhos, incluindo as questões orçamentárias. A in-
formação não pode ser monopólio de uns poucos pri-
vilegiados, portanto, proponham a interlocução com
os órgãos municipais que detêm tais informações, e
exijam a capacitação dos conselheiros (os conselhos
estaduais estão aptos a fornecê-la). Tão importante
quanto isso é incorporar o interesse público. Os con-
selheiros assumem o dever de pensar o público, não



podendo a sua atuação estar voltada à defesa de inte-
resse individual ou do grupo que representam. Por fim,
que tenham em mente que os conselhos vieram para
promover a transparência e a democratização do po-
der público, por isso, devem, eles próprios, agir demo-
craticamente e com transparência. Os conselheiros
devem cobrar esta postura. Aos que pretendem criar
um conselho em sua cidade, eu diria que se mobilizem
e contatem o conselho estadual correspondente, A
Subsecretaria de Direitos Humanos estão vinculados
seis conselhos estaduais de direitos (direitos huma-
nos, criança e adolescente, participação e integração
da comunidade negra, pessoa com deficiência, mu-
lher e idoso) e todos eles oferecem diretrizes para a
criação de conselhos municipais.

9. A senhora teria algo a acrescentar?
Eu finalizo dizendo que, para ser cidadão é preciso pra-
ticar a cidadania. Os conselhos são espaços privile-
giados para este exercício. Entretanto, não devem
pautar-se por unanimidades tranqüilas, atuando de
forma hegemônica. E salutar o embate de idéias, a
discussão política, a multiplicidade de opiniões, para
que múltiplos interesses sejam efetivamente contem-
plados.
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