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As Ações dA AssembleiA legislAtivA de minAs gerAis 
que contribuírAm pArA o AlcAnce dos 

objetivos de desenvolvimento do milênio

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, também conhecidos como 
ODM, resultaram de um pacto firmado em 2000, entre 191 países, perante a Or-
ganização das Nações Unidas (ONU). Na ocasião, cada país redigiu sua carta de 
intenções comprometendo-se a atingir oito objetivos até 2015. Para cada objetivo 
foram definidas algumas metas, que serão medidas por meio de indicadores.

Os objetivos pactuados e suas respectivas metas foram:

objetivo 1 – errAdicAr A pobrezA extremA e A fome

As metas relacionadas a esse objetivo são:

• reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população com renda abai-
xo da linha da pobreza;

• reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população que sofre de fome.

Trabalhar nessas metas exige programas de geração de renda, de redução 
da elevada desigualdade entre ricos e pobres e de direito à alimentação saudável 
para todos.

Embora no Brasil e em Minas já se tenha atingido a meta de redução da 
pobreza em mais da metade, ainda existe um percentual da população que sofre 
privações de renda e falta de acesso a serviços públicos. É necessário, pois, avan-
çar para a erradicação da miséria.

Ações da Assembleia que contribuíram para atingir as metas

Para contribuir com a erradicação da extrema pobreza e da fome, a Assem-
bleia Legislativa realizou diversas ações, como seminários, fóruns e audiências 
públicas, que contribuíram para o planejamento das ações do Estado. Aprovou, 
também, leis que mudaram efetivamente a vida dos mineiros.

Em 2011, a partir das discussões do seminário legislativo Pobreza e Desi-
gualdade, a Assembleia aprovou a Emenda à Constituição nº 86, que incluiu, entre 
os objetivos prioritários do Estado, o de “erradicar a pobreza e reduzir as desigual-
dades sociais e regionais.”
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Quanto à aprovação de leis que contribuíram para a redução da pobreza, 
merecem destaque a Lei nº 20.608, de 2013, que institui a Política Estadual de 
Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA Familiar); a Lei nº 20.846, de 
2013, que institui a Política Estadual para a População em Situação de Rua; a Lei 
nº 19.990, de 2011, que cria o Fundo de Erradicação da Miséria (FEM); a Lei nº 
19.823, de 2011, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro a catado-
res de materiais recicláveis – Bolsa Reciclagem; entre outras.

Também foram realizados ciclos de debates que discutiram a agricultura 
familiar, o cooperativismo, a geração de emprego e renda e o uso de tecnologias 
sociais para o desenvolvimento sustentável. Este último tema foi pauta do ciclo de 
debates Rumo à Rio+20 e à Cúpula dos Povos: tecnologias sociais, sustentabili-
dade e superação da pobreza, destinado a discutir o uso das novas tecnologias na 
superação da pobreza e a contribuir para a Conferência das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento Sustentável – Rio+20.

Em audiências públicas foi discutido o pagamento pela prestação de ser-
viços ambientais aos produtores rurais e agricultores familiares, previsto no Pro-
grama Bolsa Verde, além de terem sido monitoradas tanto as ações do Estado com 
o objetivo de promover a proteção social às populações mais vulneráveis como as 
ações de segurança alimentar para a população mineira.

Por iniciativa da sociedade, foi avaliada a implantação, em Minas Gerais, do 
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico (Pronatec) Brasil sem Miséria. O 
debate sobre as oportunidades de desenvolvimento do setor de turismo criativo 
também foi importante pelo seu potencial de geração de emprego e renda para os 
mineiros. Da mesma forma, foram colhidas sugestões da sociedade para o aper-
feiçoamento das politicas públicas de esporte e juventude do Estado.

objetivo 2 – AlcAnçAr o ensino básico universAl

A meta é garantir que, até 2015, todas as crianças, de ambos os sexos, de 
todas as regiões do País, independentemente de cor, raça ou sexo, terminem o 
ensino fundamental. O esforço é pela melhoria da qualidade do ensino e pela am-
pliação do número de anos de estudo.

Ações da Assembleia que contribuíram para atingir as metas

A Assembleia de Minas realizou diversas ações para contribuir com a uni-
versalização e melhoria do ensino básico, como a aprovação da Lei nº 16.683, de 
2007, que autorizou o Poder Executivo a desenvolver ações de acompanhamento 
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social nas escolas da rede pública de ensino do Estado; a Lei nº 19.481, de 2011, 
que instituiu o Plano Decenal de Educação do Estado; a Lei nº 16.056, de 2006, 
que estabelece o limite máximo de alunos por sala de aula na rede pública esta-
dual de ensino; e a Lei nº 18.030 de 2009, conhecida como Lei do ICMS solidário, 
que estabelece a educação como um dos critérios de distribuição de recursos do 
ICMS solidário.

A violência e a segurança nas escolas foram objeto de preocupação da As-
sembleia, que realizou, em 2011, o fórum técnico Segurança nas Escolas: por uma 
Cultura de Paz, do qual resultaram diversas propostas que foram incorporadas ao 
planejamento do Estado. Da mesma forma, estiveram em pauta na assembleia te-
mas como a alimentação escolar, a carreira e valorização salarial dos professores 
e os investimentos nas redes estadual e municipal de ensino.

As condições para a inclusão das pessoas com deficiência na rede de ensino, 
inclusive o papel das Apaes, foi outro tema de discussão em audiência pública, 
bem como assuntos relacionados ao ensino básico, como o combate à prática do 
bullying nas escolas, a educação no campo, a educação infantil, as Escolas Fa-
mílias Agrícolas (EFAs) e a importância da educação para o enfrentamento do uso 
do crack e outras drogas. A escola em tempo integral e os programas do sistema 
estadual de ensino também foram objeto de atenção das audiências públicas.

objetivo 3 – promover A iguAldAde entre os sexos e A AutonomiA dAs 
mulheres

A meta era eliminar a disparidade entre os sexos, em todos os níveis de 
ensino, até 2005, ou, no mais tardar, até 2015.

Aqui, trata-se também de combater o preconceito, ampliar as chances das 
mulheres no mercado de trabalho – com melhores empregos e salário igual ao 
dos homens para iguais funções – e aumentar a participação feminina na política.

Ações da Assembleia que contribuíram para atingir as metas

Para promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, a 
Assembleia aprovou a Lei nº 21.043, de 2013, que dispõe sobre a promoção da 
igualdade entre os gêneros e impõe sanções a firma individual e a empresa ju-
rídica de direito privado em cujo estabelecimento seja praticado ato vexatório, 
discriminatório ou atentatório contra a mulher.

A igualdade entre os sexos também foi discutida em eventos institucionais como 
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o ciclo de debates Piso Salarial em Minas Gerais (2011) e a audiência pública que dis-
cutiu a presença da mulher nos espaços de poder político e apoiou a Campanha Na-
cional pela Filiação de Mulheres, da Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados.

Foi dado tratamento especial ao debate da violência contra a mulher, sendo 
que, em 2012, foi criada a Comissão Especial da Violência contra a Mulher, que 
realizou diversas audiências públicas em Belo Horizonte e no interior, com o ob-
jetivo de diagnosticar a situação e solicitar esclarecimentos sobre a atuação dos 
equipamentos públicos no atendimento e na proteção da mulher.

objetivo 4 – reduzir A mortAlidAde infAntil

A meta é reduzir em 2/3, até 2015, a mortalidade de crianças menores de 5 
anos. O caminho para reduzir esse número dependerá de muitos e variados meios, 
recursos, políticas e programas, dirigidos às crianças, às famílias e às comuni-
dades, notadamente no campo da atenção básica de saúde na primeira infância, 
da universalização do saneamento básico para todas as comunidades, do controle 
nutricional e de vacinação.

Ações da Assembleia que contribuíram para atingir as metas

O Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas, realizado em 2011, 
tratou de vários temas, entre eles a saúde pública no Estado, e teve como resultado 
a inserção, na agenda da Assembleia, das discussões sobre os recursos destina-
dos à Estratégia Saúde da Família e os investimentos no fortalecimento da rede de 
assistência à saúde em todo o Estado.

O cuidado com a vida e a saúde da criança foi facilitado pela Lei nº 18.879, 
de 2010, que dispõe sobre a prorrogação, por 60 dias, da licença-maternidade no 
âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo 
Estadual.

Também tem impacto nesse tema a Lei nº 17.714, de 2008, que torna obri-
gatória a afixação, nas dependências dos hospitais e centros de saúde da rede 
pública estadual, de informações relativas às vacinas infantis obrigatórias.

objetivo 5 – melhorAr A sAúde mAternA

As metas relacionadas a esse tema são:

• reduzir, em 3/4, até 2015, a taxa de mortalidade materna;
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• alcançar, até 2015, o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva;

• deter, até 2015, o crescimento da mortalidade por câncer de mama e de 
colo de útero.

Esse objetivo só será alcançado com a promoção integral da saúde da mu-
lher em idade reprodutiva. A presença de pessoal qualificado na hora do parto será 
reflexo do desenvolvimento de sistemas integrados de saúde pública.

Ações da Assembleia que contribuíram para atingir as metas

A Lei nº 15.952, de 2005, estabeleceu a Política de Prevenção da Mortalida-
de Materna, adotando medidas específicas com vistas à sua redução.

A aplicação, por parte do governo do Estado, dos recursos nas ações e nos 
serviços públicos de saúde foi objeto de audiência pública em 2012 e, anualmente, 
a Assembleia realiza o monitoramento dessas ações.

A Assembleia promoveu ainda o ciclo de debates Mais Recursos para a Saú-
de – Assine Mais Saúde (2012), em que foi realizada campanha de coleta de as-
sinaturas para apresentação de projeto de lei, de iniciativa popular, que propõe o 
investimento de 10% da receita corrente bruta da União na saúde pública.

objetivo 6 – combAter A Aids, A mAláriA e outrAs doençAs

Esse objetivo tem como metas:

• deter, até 2015, a propagação do HIV/Aids, a incidência da malária e da 
tuberculose;

• alcançar, até 2010, o acesso universal ao tratamento da hanseníase, bem 
como eliminar essa doença.

Para tanto, dependerá fundamentalmente do acesso da população à infor-
mação e aos meios de prevenção e de tratamento, sem descuidar da criação de 
condições ambientais e nutritivas que estanquem os ciclos de reprodução dessas 
enfermidades.

Ações da Assembleia que contribuíram para atingir as metas

A Assembleia aprovou leis para prevenir a disseminação do HIV/Aids e outras 
doenças infectocontagiosas. Como exemplos, podemos citar a Lei nº 18.797, de 
2010, que determina a utilização de seringas de agulha retrátil nos hospitais e 
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estabelecimentos de saúde do Estado; e a Lei nº 17.344, de 2008, que torna obri-
gatória a realização de testes sorológicos para o diagnóstico da infecção pelo vírus 
da Aids e o tratamento dos casos identificados.

Outra importante norma sobre o tema é a Lei nº 14.582, de 2003, que proíbe 
a discriminação contra portador do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e pes-
soa com síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) nos órgãos e entidades da 
administração direta e indireta do Estado.

A Lei nº 19.482, de 2011, dispõe sobre medidas de controle da proliferação 
de mosquitos transmissores da dengue. A proliferação do mosquito no Estado foi 
também objeto de audiência pública da Comissão de Saúde.

A Assembleia realizou, ainda, esforços no combate ao uso de drogas que 
colocam em risco as condições de saúde e facilitam a disseminação de doenças. 
Entre outros eventos que já foram citados, devem ser lembrados o Movimento 
para Fortalecer as Famílias de Minas Gerais contra o Crack e Outras Drogas, em 
2012; a 1º e 2ª Marcha contra o Crack e Outras Drogas, em 2012 e 2013, res-
pectivamente; e o ciclo de debates Um Novo Olhar sobre a Dependência Química, 
realizado em 2013.

objetivo 7 – gArAntir A sustentAbilidAde AmbientAl

As metas para esse objetivo são:

• reduzir a perda de diversidade biológica;

• reduzir pela metade, até 2015, a proporção da população sem acesso a 
água potável e esgotamento sanitário.

Para alcançar essas metas, é necessário integrar os princípios do desenvol-
vimento sustentável nas políticas e nos programas nacionais e reverter a perda de 
recursos ambientais.

Ações da Assembleia que contribuíram para atingir as metas

O desenvolvimento sustentável do Estado é uma das mais caras preocu-
pações da Assembleia. Diversos eventos resultaram em contribuições para esse 
tema. Como exemplos, citamos o fórum técnico Mobilidade Urbana: construindo 
cidades inteligentes (2013); o ciclo de debates Rumo à Rio+20 e à Cúpula dos 
Povos: tecnologias sociais, sustentabilidade e superação da pobreza (2012); o ciclo 
de debates Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural Sustentável (2012).
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Diversas leis que contribuíram para o desenvolvimento sustentável foram 
aprovadas na Assembleia. Para citar apenas as mais recentes, a Lei nº 21.156, 
de 2014, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da 
Agricultura Familiar; a Lei nº 21.147, de 2014, que institui a Política Estadual para 
o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas 
Gerais; a Lei nº 21.128, de 2014, que estabelece diretrizes para a formulação da 
Política Estadual de Desenvolvimento do Setor de Petróleo e Gás Natural no âmbito 
do Estado; e a Lei nº 20.922, de 2013, que dispõe sobre as Políticas Florestal e de 
Proteção à Biodiversidade no Estado.

Podem-se, citar, ainda outras normas que criaram áreas de proteção am-
biental ou parques estaduais; dispuseram sobre a Política Estadual de Resíduos 
Sólidos e sobre a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros 
rurais, sob a denominação de Bolsa Verde; entre outras.

O desenvolvimento sustentável foi pauta de inúmeras audiências públicas 
em que especialistas, gestores, sociedade civil e parlamentares debateram assun-
tos diversos como o repasse dos recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e 
Desenvolvimento sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais 
(Fhidro); os comitês de bacias hidrográficas; os impactos ambientais decorrentes 
da expansão das atividades industriais e minerárias; a revitalização de lagoas; a 
preservação ambiental; o abastecimento público de água; o tratamento de esgotos; 
a prevenção de enchentes; o desenvolvimento do turismo; a Política Estadual de 
Resíduos Sólidos; e a situação do lixo nuclear produzido em Poços de Caldas.

objetivo 8 – estAbelecer umA pArceriA mundiAl pArA o desenvolvimento

Para se atingir esse objetivo, é necessário avançar no desenvolvimento 
de um sistema comercial e financeiro não discriminatório; tratar globalmente o 
problema da dívida dos países em desenvolvimento; formular e executar estra-
tégias que ofereçam aos jovens um trabalho digno e produtivo; além de tornar 
acessíveis os benefícios das novas tecnologias, em especial de informação e de 
comunicações.

Ações da Assembleia que contribuíram para atingir as metas

Embora várias metas desse objetivo sejam da competência do governo fe-
deral, algumas ações da Assembleia também buscam contribuir para o alcance 
desse propósito. Além dos eventos já citados, destacam-se aqui o fórum técnico 
Mobilidade Urbana: construindo cidades inteligentes (2013); o ciclo de debates 
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Cooperar 2012 – Ano Internacional das Cooperativas (2012); o ciclo de debates 
Rumo à Rio+20 e à Cúpula dos Povos: tecnologias sociais, sustentabilidade e su-
peração da pobreza (2012); o seminário legislativo Pobreza e Desigualdade (2011); 
e o Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais (2011).

Em termos de legislação, podemos citar a Lei nº 15.011, de 2004, que dispõe 
sobre a responsabilidade social na gestão pública estadual; a Lei nº 15.028, de 
2004, que institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária no 
Estado de Minas Gerais; a Lei nº 15.075, de 2004, que dispõe sobre a Política Es-
tadual de Apoio ao Cooperativismo; a Lei nº 18.136, de 2009, que institui a Política 
Estadual de Juventude; e a Lei nº 18.716, 2010, que institui a Política Estadual de 
Fomento ao Voluntariado Transformador.

Foi ainda debatido com a sociedade, em audiência pública, um tema de par-
ticular interesse para o alcance desse objetivo: a inclusão digital da rede estadual 
de educação de Minas Gerais.

Todos os seminários, ciclos de debates e audiências públicas são formas 
de a Assembleia ouvir a sociedade e colher sugestões para o trabalho dos parla-
mentares. Anualmente, a Assembleia monitora os programas e as ações desen-
volvidas no Estado, além de avaliar as políticas públicas e propor melhorias no seu 
planejamento com a participação popular. Dessa forma, busca cumprir sua visão 
de futuro, que é ser reconhecida como o poder do cidadão na construção de uma 
sociedade melhor. 

Ainda nesse sentido, um dos compromissos da Assembleia é avaliar e fis-
calizar políticas públicas com foco em resultados. Assim, visando facilitar o moni-
toramento dessas políticas por parte dos cidadãos e parlamentares, a Assembleia 
desenvolveu o site Políticas Públicas ao Seu Alcance, onde publica informações 
atualizadas sobre o planejamento, o financiamento e a gestão das políticas públi-
cas no Estado.

Visite o site http://politicaspublicas.almg.gov.br/ e contribua com suas su-
gestões, avaliações e comentários.

Referências

https://www.unric.org/html/portuguese/uninfo/MDGs/MDGs2.html

http://www.odmbrasil.gov.br/os-objetivos-de-desenvolvimento-do-milenio

http://www.pnud.org.br/ODM.aspx

http://www.objetivosdomilenio.org.br/
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perspectivAs pArA A AgendA de 
desenvolvimento pós-2015

A reunião de revisão dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 
realizada em Nova York, em setembro de 2010, deu início oficial ao processo de 
debates sobre as metas para o período após 2015. Em 2012, iniciou-se um debate 
sobre a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o que pro-
vocou uma mudança terminológica para “Agenda Pós-2015”, a fim de acomodar 
tanto a revisão dos ODM como o processo de criação dos ODS. Em 2014, conforme 
o calendário da ONU, iniciaram-se formalmente as negociações dos ODS e do 
futuro da agenda global de desenvolvimento, estando previsto para setembro de 
2015 um grande encontro internacional que celebrará o fim do regime dos ODM e 
o início da nova agenda de desenvolvimento global.

Em documento intitulado “Concretizando o Futuro que Queremos para To-
dos”, o grupo de trabalho instituído pelo secretário-geral da ONU defende a 
estruturação da agenda global de desenvolvimento para o período pós-2015 
em torno de três princípios fundamentais: (i) direitos humanos; (ii) igualdade; 
e (iii) sustentabilidade. Propõe, ainda, quatro dimensões centrais que serviriam 
de base para a elaboração de eventuais objetivos e metas: (i) desenvolvimento 
social inclusivo; (ii) sustentabilidade ambiental, com especial atenção à eficiên-
cia energética, à energia de baixo carbono e à importância da transferência de 
tecnologia, capacitação e cooperação internacional; (iii) desenvolvimento eco-
nômico inclusivo; e (iv) paz e segurança, com ênfase na ausência de violência, 
conflito e abuso, como também no acesso a recursos naturais livre de conflito. O 
relatório afirma que a “segurança humana” deve estar no centro da agenda de 
desenvolvimento.

O Brasil assumiu o compromisso com esse processo na Conferência das Na-
ções Unidas para o Desenvolvimento Sustentável (Rio +20), em junho de 2012. Em 
fevereiro de 2014, o Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (Centro 
RIO+) e a Secretaria-Geral da Presidência da República realizaram o evento Diá-
logos Sociais: Desenvolvimento Sustentável na Agenda Pós-2015 – Construindo a 
Perspectiva do Brasil, que reuniu representantes de organizações da sociedade civil, 
do governo brasileiro e das Nações Unidas para iniciar o diálogo sobre o posiciona-
mento do Brasil na construção de uma agenda para o desenvolvimento sustentável 
pós-2015 e a criação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS.

O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) no Brasil, Jorge Chediek, salientou, em entrevista, a importância de que 
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o processo seja democrático, participativo, com o engajamento de governos e da 
sociedade civil na geração dessa nova agenda de desenvolvimento.

No evento, os representantes da sociedade civil identificaram 91 temas de 
relevância para a Agenda pós-2015. Entre eles destacam-se: combate à de-
sigualdade, garantia dos direitos humanos, novos modelos de desenvolvimento, 
participação social, meios de financiamento e justiça socioambiental.

Membros do governo brasileiro ressaltaram também a importância de se 
promover o equilíbrio entre crescimento econômico, inclusão social, sustentabili-
dade ambiental, desenvolvimento e equidade social.

No site www.participa.br/desenvolvimento-sustentavel/, a Secretaria-Ge-
ral da Presidência da República expôs sua perspectiva para o Desenvolvimento 
Sustentável na Agenda Pós-2015 e espera que, ao longo do processo de debate, 
seja possível integrar alguns temas como as políticas para a juventude, a susten-
tabilidade socioambiental, novas formas de produção – em especial a agricultura 
familiar e ecológica fundamentadas no cooperativismo e no associativismo auto-
geridos pelos trabalhadores – e a participação social como principal mecanismo 
de efetivação de direitos impulsionada pela inclusão digital.

Referências

http://www.participa.br/desenvolvimento-sustentavel/desenvolvimento-susten-
tavel/a-perspectivada-secretaria-geral-da-presidencia-da-republica-para
-o-desenvolvimento-sustentavel-na-agendapos-2015

http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3805

http://www.secretariageral.gov.br/noticias/ultimas_noticias/2014/02/14-02-
2014-governo-brasileirocentro-rio-e-sociedade-civil-iniciam-dialogos-
sobre-agenda-pos-2015

http://www.odmbrasil.gov.br/consulta-pos-2015-e-seguimento-a-rio-20

http://www.pnud.org.br/Noticia.aspx?id=3797

http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,onu-lanca-rascunho-de-objetivos-
de-desenvolvimentosustentavel, 1029869,0.htm

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,onu-cria-grupo-para-definir-
metassustentaveis, 975881,0.htm

http://pt.slideshare.net/governodeminasgerais/objetivos-de-desenvolvimento-
do-milnio-odmsrepactuao-governo-de-minas-gerais-onu-pnud
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