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A Câmara Quer Te Ouvir 

Palavra do ouvidor 

O projeto “A Câmara quer te ouvir” é um espaço 
de ouvir, onde o cidadão tem a oportunidade de 
dizer o que espera de seus representantes.

Por meio do projeto “A Câmara quer te ouvir”, a Ouvidoria Parlamentar levou o Poder 
Legislativo ao cidadão. Esta é uma iniciativa da nossa gestão à frente da Ouvidoria nos 
anos 2011 e 2012, em conjunto com a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, que tem 
o objetivo de fazer com que a população dê sua opinião sobre temas debatidos no Con-
gresso Nacional. 

Já levamos o projeto a nove capitais brasileiras: Rio de Janeiro, Natal, Manaus, Campo 
Grande, Porto Alegre, Florianópolis, Goiânia, Maceió e Belo Horizonte. A ideia não é fazer 
um debate no formato das audiências públicas realizadas na Câmara, em Brasília, mas sim 
apresentar temas específicos para despertar o interesse da população e fazer com que 
ela participe. 

A metodologia adotada para realizar as audiências públicas caracteriza-se, essencial-
mente, pela diversidade e pluralidade dos participantes, pessoas e entidades da socie-
dade. Para participar do evento, convidamos representantes da sociedade civil organi-
zada e também o cidadão comum. Convocamos setores que possam ofertar contribui-
ções às propostas legislativas, às medidas provisórias ou a qualquer tipo de proposta 
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em tramitação no Congresso, para manifestarem suas opiniões, que podem integrar re-
latórios e pareceres de temas debatidos no Legislativo. As opiniões e ideias também são 
encaminhadas aos órgãos responsáveis pelos temas discutidos, na forma de recomen-
dação. Encaminhamos, por exemplo, recomendações ao Ministério Público, prefeituras, 
ministérios do governo federal, comissões temáticas da Câmara dos Deputados. 

Teoricamente, o direito ao uso do microfone e da palavra em sessões oficiais do Con-
gresso Nacional é dos parlamentares. A única sessão oficial fora do Congresso Nacional em 
que é possível colher o depoimento da participação popular é através das audiências públi-
cas realizadas pela Ouvidoria Parlamentar, por meio do projeto “A Câmara quer te ouvir”. 

Estamos invertendo a ordem da ação. Nessas audiências, não são os deputados que 
fazem a exposição dos temas, mas é a opinião da sociedade organizada que fazemos 
questão de escutar. É uma oportunidade de manifestar opiniões e ideias oficialmente 
ao Congresso Nacional, sem a necessidade de ir a Brasília fazer esse registro. A barreira 
geográfica entre Brasília e as demais capitais limita o acesso da população ao Poder Legis-
lativo, porque não é simples pegar um ônibus ou avião para ir à capital do país defender 
ideias e manifestar opiniões. O projeto “A Câmara quer te ouvir” visa romper essa bar-
reira e possibilitar a oportunidade para o cidadão expressar-se, e isso é transformado em 
documento oficial, por meio de relatório de cada evento. 

Nossa gestão como ouvidor-geral da Câmara dos Deputados empenhou-se em fazer com 
que a Ouvidoria não fosse apenas um espaço passivo para a população apresentar suas rei-
vindicações. Nossa gestão propôs transformar a Ouvidoria em espaço proativo, e buscar as 
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opiniões do conjunto da sociedade para fazer ainda mais efetiva nossa democracia e conso-
lidar o processo democrático no Brasil. Assim, a Câmara faz com que a opinião dos cidadãos 
dos estados brasileiros tenha força e eco no Congresso Nacional. E essa experiência fortalece 
o Poder Legislativo, porque ficará mais conhecido e mais próximo da sociedade.

deputado Miguel corrêa  
ouvidor-geral da câmara dos deputados 

Biênio 2011 – 2012
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CAPiTAiS ViSiTADAS PElO PROJETO 
“A CÂMARA QUER TE OUViR”
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1 – RiO DE JAnEiRO (RJ)
 
síntese dos debates 

Ao assumirmos a função de ouvidor parlamentar, fomos investidos no desafio de 
avançar nas nossas funções, conforme asseguradas no Regimento Interno da Casa. O his-
tórico das atividades promovidas por este órgão revelou que ainda temos muito a fazer 
para que possamos cumprir a plenitude de nossas prerrogativas.

A Ouvidoria Parlamentar tem a função, dentro da estrutura política e administrativa 
da Casa, de receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as reclamações ou 
representações de pessoas físicas ou jurídicas, referentes ao processo legislativo e admi-
nistrativo da Casa.

Entre as inúmeras atribuições regimentais, vamos priorizar a realização de audiências 
públicas externas, por compreender que a melhor forma de ouvir a voz do cidadão é indo 
ao seu encontro.

Ao lançarmos o projeto: “A Câmara quer te ouvir”, o fizemos movidos pelo mesmo 
sentimento que a Presidência da Casa sempre manifestou, de levar a Casa constitucional-
mente do povo até o seu próprio local de residência e de trabalho. Além disso, há uma cla-
ra percepção que a sociedade civil quer ir além da figura de sujeito passivo, quer compar-
tilhar e intervir no Parlamento em todos os momentos inerentes ao processo legislativo. 

A primeira audiência pública fora das dependências da Casa, no Rio de Janeiro, confir-
mou nossa convicção no formato escolhido, de dar voz à sociedade organizada, e foi uma 
grande iniciativa, que poderá resultar em um novo olhar da população sobre o Congresso.
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Assim, ao realizarmos este evento, percebemos a imensurabilidade da participação e 
do resultado final. Indubitavelmente, os segmentos sociais deram uma grande demons-
tração de que o nosso mandato terá plena legitimidade constitucional, na medida em que 
abrirmos esta Casa, sem medo de partilhar a nossa prerrogativa que, enquanto represen-
tantes deste mesmo povo, exige uma maior e participativa ação efetiva nas suas decisões 
políticas e administrativas em prol do Estado brasileiro.

Metodologia
A audiência pública planejada e executada difere radicalmente do formato estabeleci-

do pelo Regimento Interno para as comissões permanentes e temporárias. Portanto, em 
nada se assemelha às promovidas por estes órgãos técnico-legislativos.

A Ouvidoria Parlamentar realizou a audiência pública pautada na sua condição de “ente 
técnico-legislativo” de interlocução e ouvinte. As entidades civis, protagonistas do even-
to, foram convocadas através de e-mails, redes sociais, telefone e dos principais veículos 
de comunicação do país, além dos canais de comunicação da Câmara dos Deputados.

Coube aos parlamentares coordenadores recepcionar e encaminhar as sugestões às 
comissões especiais e aos órgãos competentes. Esses parlamentares ressaltaram a impor-
tância de continuarem mobilizados em torno do processo legislativo e de suas reformas.

Foram instituídos seis grupos com os seguintes coordenadores:

a. Combate ao Crack – deputado Reginaldo Lopes;

b. Homofobia e Bullying – deputado Jean Willys;

c. Segurança Pública – deputado Dr. Carlos Alberto;

d. Copa do Mundo – deputado Edson Santos; 
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e. Reforma Política – deputado Alessandro Molon e

f. Tema Livre – deputado Luis Tibé.

desenvolvimento dos Painéis
Após a abertura, os grupos se reuniram para debater e sugerir propostas para os coor-

denadores. Participaram trezentas pessoas, com destaque à presença de entidades civis, 
mesmo em uma data concorrente com o Fórum Mundial de Economia.

Os debates foram bastante participativos. O painel sobre Reforma Política foi relativa-
mente o mais concorrido, dado o momento político-legislativo.

A iniciativa da Ouvidoria Parlamentar mereceu elogios, e foi sugerido que passe a ser 
uma prática habitual de relacionamento com a sociedade brasileira.

O ouvidor ressaltou que as sugestões recebidas serão incorporadas ao relatório e en-
caminhadas à Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, ao Colégio de Líderes, aos rela-
tores das matérias afins e às comissões permanentes.

sugestões dos Painéis
Painel 1: Crack

• Destacar o crescente problema das drogas lícitas, álcool e cigarro, sugerindo-se 
maior propaganda contra e uma política de enfrentamento aberto.

• Estimular e incluir programas de prevenção ao uso de drogas nas atividades das 
escolas públicas e privadas.

• Sugerir aos governantes, no âmbito federal, estadual e municipal, a criação de cen-
tros de reabilitação e ressocialização.
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Painel 2: copa do Mundo e olimpíada
• O legado da Copa e da Olimpíada deve ser revertido para os menos favorecidos e 

não para a especulação imobiliária.

• Denúncia de violência contra os pobres, nas áreas onde acontecerão os jogos.

• Criação de uma comissão que acompanhe as negociações com representantes dos 
governos federal, estadual e municipal e da sociedade civil.

• Elaboração de um Plano Nacional de Segurança.

Entidades participantes: Conselho Popular, Pastoral de Favelas e outras entidades.

Painel 3: segurança Pública
• Maior fiscalização na aplicação dos recursos provenientes do Pronasci.

• Melhor investimento na formação dos guardas municipais para o atendimento nas 
escolas e nas ruas.

• Para o êxito das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), deve-se investigar a denúncia 
que o tráfico continua atuando, mesmo de forma discreta, no Complexo do Alemão.

• Leis mais rigorosas quanto ao uso de recursos dos idosos, principalmente em asi-
los que abrigam pessoas abandonadas pela família, os quais se apoderam de seus 
proventos e não lhes dão tratamento adequado.

Entidades participantes: Humanitas/Rede Contra Violência, Conselho Comunitário de 
Segurança Pública de Maricá-RJ e outras entidades.
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Painel 4: Homofobia e Bullying
• Uma política de educação contra o preconceito ao islamismo no Brasil, com a cria-

ção de um projeto de lei.

• Pedido de providências da Câmara dos Deputados sobre a manifestação do depu-
tado Jair Bolsonaro.

• Pedido pela aprovação do projeto em tramitação no Senado Federal.

Painel 5: reforma Política
• Contra a lista fechada – tema mais recorrente no encontro.

• Fim das coligações.

• Fim da suplência no Senado.

• Restrições para candidaturas de parentes.

• Tempo da propaganda eleitoral igualitário para todos os partidos.

• Quebra dos sigilos bancário, telefônico e fiscal desde a inscrição do(a) candidato(a) 
a qualquer cargo eletivo.

• Manutenção da fidelidade partidária.

• Fim dos votos secretos.

• Financiamento público de campanhas.

• Rediscussão do caráter jurídico dos partidos, transferindo-os da condição de direi-
to privado para o direito público, dada a natureza conceitual da própria democra-
cia representativa.
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•	 Recall/referendo revogatório.

• Instituição da Consolidação do Direito Eleitoral.

• Criação do Conselho Nacional de Regulação e Fiscalização das Eleições com a partici-
pação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), das ouvidorias públicas e de entidades civis.

• Uma nova regulamentação dando mais poderes na soberania popular.

Painel 6: temas livres
• Criação de um marco regulatório das ouvidorias públicas.

• Aprovação da Emenda 29.

• Aprovação da jornada de trabalho de 40 horas semanais.

• Violência e segurança nas escolas.

• Elaboração de política pública de assistência às mulheres no exame de mamografia.

• Democratização do debate sobre política nuclear, ambiental e florestal.
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Visita à Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) –  
chapéu Mangueira

Crédito da foto: Assessoria da Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados

Depois da audiência, parlamentares e assessores visitaram a comunidade Chapéu 
Mangueira, para analisar de perto o funcionamento da UPP instalada no local. 

Durante a visita, ouvimos a população em relação ao funcionamento e benefício da 
UPP para a comunidade. 

Em um dos depoimentos colhidos, a professora de alfabetização, Fernanda, de 48 anos, 
ressaltou que a instalação da UPP na favela está auxiliando toda a comunidade. Ela lem-
bra que a UPP tem oferecido à comunidade muitos benefícios, parcerias e tranquilidade.
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resultados e Propostas 

• 350 pessoas compareceram ao evento.

• 41 pessoas manifestaram-se e preencheram formulários.

• 6 pessoas enviaram sugestões via e-mail.

• 2 requerimentos, um para o Ministério da Saúde e o outro de audiência pública 
para a Comissão de Legislação Participativa.

• 3 indicações, uma para o governo federal e duas para o Ministério da Saúde.

• 15 ofícios.

• 13 sugestões da sociedade para a Comissão de Reforma Política.

• 3 sugestões da sociedade para a Comissão Especial de Políticas Públicas de com-
bate às drogas.

considerações Finais
Merece destaque a participação efetiva das comunidades em diversos temas, de-

monstrando que a audiência pública não se restringiu apenas a um público de especialis-
tas, acadêmicos e entidades civis. 

O apoio da Assembleia Legislativa, na pessoa do presidente, deputado Paulo Melo, foi 
fundamental para o êxito dessa primeira experiência adotada pela Ouvidoria Parlamentar.
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Ressaltamos a dedicação integral e incansável do cerimonial, em especial de Marcilene 
de Moraes, da equipe da Secretaria de Comunicação, e da Polícia Legislativa da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

No que tange aos resultados e propostas, a Ouvidoria Parlamentar está encaminhan-
do as respectivas sugestões e solicitações diretamente aos órgãos competentes.
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2 – nATAl (Rn) 
data: 16/6/2011 

composição da Mesa diretora da audiência Pública 

• Deputado estadual Ricardo José Meirelles da Motta (PMN-RN) – presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte.

• Deputado federal Miguel Corrêa (PT-MG) – ouvidor-geral da Câmara dos Deputados 
e moderador do painel Enfrentamento ao Crack e outras Drogas.

• Deputada federal Fátima Bezerra (PT-RN) – moderadora do painel Educação.

• Deputada federal Sandra Rosado (PSB-RN) – moderadora do painel Segurança 
Pública, Exploração Sexual e Violência contra a Mulher.

• Deputado federal Luis Tibé (PTdoB-MG) – moderador do painel Tema Livre.

• Deputado federal João Maia (PT-RS) – moderador do painel Copa do Mundo 
– Turismo.

considerações dos Moderadores dos temas
tema: enfrentamento ao Crack e outras drogas

Moderador: deputado Miguel corrêa
• Assim como no Rio de Janeiro, em Natal, os participantes reforçaram a tese de 

promoção de uma política permanente de prevenção e enfrentamento às drogas.
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• Destacaram que a eficácia de uma política de prevenção e enfrentamento condi-
ciona-se à parceria entre governantes e sociedade.

• Os participantes ressaltaram que a formulação de uma política de prevenção per-
passa por uma atuação interdisciplinar entre diversas áreas governamentais, sen-
do imprescindível a participação das áreas de segurança pública, de saúde, de edu-
cação e de assistência social.

• Foi enfatizado que a proliferação do consumo e tráfico de drogas é resultante da 
corrupção praticada por uma minoria de policiais. Faz-se necessária a criação de 
uma política de conscientização dos agentes de segurança sobre as consequências 
que a cultura da corrupção pode provocar no âmbito social e na família.

• Foi reivindicada atenção especial ou alguma forma de incentivo às comunidades 
terapêuticas. 

• Criação de unidades terapêuticas públicas. 

• Destacou-se neste painel a participação expressiva do Fórum Estadual Permanente 
de Políticas Públicas sobre Drogas do Rio Grande de Norte.

Nesse sentido, incorporamos as seguintes recomendações:
• Realizar uma pesquisa com alunos do ensino público e privado para identificar o 

padrão de consumo de drogas entre os estudantes.

• Capacitar profissionais das diversas áreas envolvidas nessa temática para que se-
jam agentes multiplicadores das ações na comunidade.

• Elaborar e distribuir material educativo nas escolas públicas e privadas.
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• Envolver os jovens na elaboração de materiais didáticos e na implantação de polí-
ticas sobre drogas no estado do Rio Grande do Norte. 

• Disponibilizar programas profissionalizantes e de reinserção social para os depen-
dentes de drogas e seus familiares.

tema: copa do Mundo e turismo
Moderador: deputado João Maia
• Os participantes foram unânimes em afirmar que falta diálogo entre a sociedade 

do estado-sede e os organizadores da Copa do Mundo. Alegam que todo o pro-
cesso de mudanças ou adequação urbanística do estado é realizado sem qualquer 
participação da sociedade civil.

• Sugeriram à Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados a realiza-
ção de uma audiência pública para discutir com a sociedade as políticas públicas 
que estão sendo elaboradas para os estados-sede da Copa do Mundo. 

• As mudanças urbanísticas em virtude da Copa do Mundo devem levar em conta a 
criação de ciclovias para tornar mais democrática a participação da sociedade civil 
nos jogos.

• Os participantes pediram a criação de políticas de mobilidade urbana nos estados-
-sede para a Copa do Mundo.

• Externaram preocupação com o pós-Copa e seus reflexos para o estado-sede.

• No âmbito do turismo regional, foi sugerida a elaboração de uma política perma-
nente de combate à exploração sexual e à violência contra a mulher.



25

A Câmara Quer Te Ouvir 

tema: segurança Pública, exploração sexual e Violência contra a 
Mulher

Moderadora: deputada sandra rosado
• Crítica à atuação do Judiciário pela falta de compromisso com a aplicação da Lei 

Maria da Penha.

• Criação de mais delegacias da mulher nos âmbitos municipal e estadual.

• Sugestão da criação de uma rede nacional de atendimento e prevenção para a 
mulher.

tema: educação – acesso ao ensino superior
Moderadora: deputada Fátima Bezerra
• Propõe a criação de um Projeto de Lei de Responsabilidade Educacional.

• Discutiu-se a elevação do piso salarial e uma política de valorização dos profissio-
nais da educação.

• Propôs-se a realização de um seminário na Comissão de Educação para debate: 
“Uma Escola sem Preconceito e Discriminação”.

• Foi ressaltado que a área de educação poderia dar grande contribuição no comba-
te ao preconceito e à discriminação.

• Refletiu sobre o problema de insegurança dos trabalhadores da educação.

• A implantação de gestão democrática nas escolas.

• Denunciaram discriminações sofridas pelos alunos que têm religiosidade diferen-
ciada da religião cristã.
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• Destinar 10% do PIB nacional para a educação.

• Criar mecanismos legais que obriguem os gestores a aplicarem o Piso Salarial 
Nacional (PSPN) e agilizar uma definição ou atualização dos planos de carreira, 
vinculados ao PSPN para os profissionais da educação.

• Afirmaram que uma escola em tempo integral seria um mecanismo para o enfren-
tamento às drogas.

tema livre
Moderador: deputado luis tibé
• Nesse painel, os participantes falaram de questões regionais e se abstiveram de 

propor ideias de interesse nacional, em uma clara demonstração que a região 
Nordeste tem um engajamento político bastante peculiar e significativo.

• O estado do Rio Grande do Norte evidenciou uma população engajada em diversos 
projetos de ação política, e os participantes do painel recomendaram à Câmara dos 
Deputados:

 ▪ A inclusão do hino do respectivo estado na cerimônia de abertura dos jogos.

 ▪ O apoio da Casa à greve dos bombeiros no Rio de Janeiro.

 ▪ Referência à votação da PEC (Proposta de Ementa Constitucional) 300 (que 
cria piso salarial nacional para policiais e bombeiros) e da PEC 308 (criação das 
polícias penitenciárias federal e estaduais) e à falta de uma política pública de 
assistência social à saúde mental dos policiais militares.
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• Externaram a preocupação com a falta de fiscalização nas fronteiras. No entendi-
mento dos participantes, o cuidado com a fronteira é fundamental para o enfren-
tamento da violência urbana e do tráfico de drogas nos centros urbanos do país.

• Solicitaram o fim da prisão especial para os diplomados.

• Segundo os participantes, a crise da indústria de moagem e sal decorre da falta 
de intervenção eficaz do governo federal, principalmente na concorrência desleal 
entre a indústria chilena e a indústria nacional.

• Debateu-se o problema dos hemofílicos, principalmente a falta de uma política de es-
clarecimento da doença e de uma assistência integral; reclamou-se da descontinuidade 
da administração pública nos processos de tratamento e de entrega de medicamentos.

• Discutiu-se também sobre a falta de apoio e incentivo do país à cultura regional.

recomendações
• Ao Ministério da Saúde, solicitando atenção especial ao problema dos hemofílicos.

• Ao Departamento Nacional de Trânsito do Ministério de Justiça, pedido para que 
seja feita uma campanha nacional no sentido de esclarecer os direitos e os deveres 
dos ciclistas nas vias públicas, na condição de transporte alternativo.

• Propor a criação de uma Frente Parlamentar em defesa de uma escola sem precon-
ceito e sem violência.

• Sugerir ao ministro da Educação a formulação de uma política de revitalização das 
escolas em tempo integral.
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• Sugestão para a ministra da Cultura prosseguir com o processo de fortalecimento 
da cultura regional brasileira.

• Solicitação de audiência conjunta com a Comissão de Viação e Transportes e 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para discutir a legislação do trân-
sito e o ciclismo no país.

• Propor audiência pública na Comissão de Turismo e Desporto para discutir a parti-
cipação da sociedade civil nas políticas públicas direcionadas à Copa do Mundo e 
às Olimpíadas.

• Proposta para instituir o Dia Nacional de Ressocialização dos Presos.

• Solicitar junto às emissoras públicas a inclusão de programas e propagandas a res-
peito dos direitos e deveres dos ciclistas.

• Ao Ministério da Saúde, fortalecimento ao programa Rede Nacional de Atendimento 
à Mulher em Situação de Violência.

• Propor audiência pública com os órgãos de comunicação e ouvidorias públicas no 
sentido de promover um debate sobre o aprimoramento da linguagem e da infor-
mação oficial.
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3 – MAnAUS (AM)
data: 15/7/2011 

composição da Mesa diretora da audiência Pública 

• Deputado federal Miguel Corrêa (PT-MG) – ouvidor-geral da Câmara dos Deputados 
e coordenador do projeto “A Câmara quer te ouvir”.

• Deputada estadual Conceição Sampaio (PP-AM) – presidente em exercício da 
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. 

• Deputado estadual Wanderley Dallas (PMDB-AM) – ouvidor da Assembleia 
Legislativa do Estado do Amazonas.

• Deputado federal Francisco Praciano (PT-AM).

• Deputado federal Pauderney Avelino (DEM-AM).

• Deputado federal Luis Tibé (PTdoB-MG).

síntese dos debates
claudio oliveira Pacheco – Movimento dos amigos da Zona norte 
(Mazon)

• Questiona se serão construídos estádios de primeiro mundo, enquanto os times do 
estado do Amazonas não têm condições de se manter. Sugere estudar propostas para 
atrair público para os times do estado. O depoente considera precária a situação do 
aeroporto de Manaus, em comparação com as cidades-sedes da Copa de 2014.
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• Sugere iniciar em casa e nas escolas o combate à homofobia e afirma que o Brasil 
tem preconceito, mas oculta, contra índios, negros e homossexuais. 

• Sugere a elaboração de projeto de lei para que o meio ambiente do Amazonas 
seja considerado área de proteção ambiental, e que o desmatamento, queimadas 
e invasões sejam proibidos.

• Propõe que o Conselho de Segurança Pública inclua representantes de entidades 
e das comunidades.

• Em relação às fronteiras, solicita maior fiscalização nos portos de Manaus, porque, 
segundo o depoente, é por onde entram as drogas.

Guillermo cardona – Padre – Movimento sos encontro das águas 
Solicita aprimorar leis sobre reservas estratégicas e venda de terras para estrangeiros:
• Sugere à Câmara dos Deputados estudar uma maneira de definir as reservas estra-

tégicas de minerais e recursos naturais, para que não fiquem nas mãos de empre-
sas privadas. Relata que a Vale do Rio Doce exporta ferro que está sendo estocado 
no Japão e nos Estados Unidos, como reserva estratégica. Lembra que nossos re-
cursos naturais são limitados.

• Sugere aprimorar as leis sobre compra de terras por estrangeiros. Relata “avalan-
che” espantosa de compradores chineses que, segundo ele, é uma estratégia para 
assegurar alimentação de sua população no futuro. Salienta que a terra é um ele-
mento estratégico para a alimentação do mundo.
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• Afirma que a votação do Código Florestal foi duro golpe, e o colocou a serviço do 
agronegócio. No Senado, sugere estudo mais aprofundado e afirma que é grande 
a responsabilidade do Brasil e do mundo para com a aprovação do código.

lourenço Godinho – cidadão
• Relata que a Zona Franca foi criada para desenvolver, criar alternativas econômi-

cas e para integração nacional do estado do Amazonas. A economia está majorita-
riamente concentrada na capital, Manaus. Sugere a apresentação de proposta de 
alternativa econômica que possa incentivar a permanência do caboclo no interior. 
Afirma que a presença dos órgãos de fomento nos municípios assegura a perma-
nência, a produtividade, o crescimento e fortalecimento das economias locais.

• Sugere discutir a situação de Manaus do pós-Copa, porque a Copa do Mundo dura 
apenas um mês. Menciona a precariedade dos serviços públicos, como hotéis, 
transportes, restaurantes, segurança.

Jesem douglas Yamall orellana – Pesquisador do instituto leônidas e 
Maria deane – Fiocruz – Manaus

• Solicita não restringir a discussão das drogas apenas ao crack e oxi, afirmando 
que estes são apenas a ponta do iceberg de um problema maior chamado drogas 
ilícitas no país.

• Em sua opinião, as políticas social e de saúde do estado são precárias. O estado do 
Amazonas e a cidade de Manaus, apesar de estarem entre os maiores PIBs, não 
possuem centro de atenção psicossocial direcionado ao usuário de drogas.
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• É a favor da descriminalização do uso de drogas, por meio de uma discussão ampla, 
aberta e progressista, pois considera a criminalização em fracasso no mundo inteiro.

isabel de souza – cidadã 
• Afirma que: “Cuidar do povo deve ser diminuir o sofrimento das famílias. Se que-

remos uma sociedade melhor, com menos violência, é cuidar dos problemas que 
existem que é responsabilidade de todos nós”. 

• Refere-se ao enfrentamento às drogas e ressalta necessidade de centros de recu-
peração para dependentes químicos no estado do Amazonas, para ajudar as pes-
soas que procuram atendimento público e as famílias de dependentes químicos.

• Questiona a respeito da segurança dos turistas que circularão pela cidade durante 
o evento, já que, segundo a depoente, o centro de Manaus é frequentado por 
usuários de drogas. Pergunta se esses usuários serão retirados das ruas e encami-
nhados para tratamento.

Mateus, 10 anos – 6º ano – aluno do colégio Brasileiro Pedro 
silvestre – Manaus

O ouvidor, deputado Miguel Corrêa, esclareceu que, regimentalmente, o uso da pa-
lavra não é permitido aos menores de idade em audiências públicas, mas essa regra foi 
quebrada em Manaus, para ouvir o estudante Mateus falar da ocorrência de bullying em 
sua escola, o Colégio Brasileiro Pedro Silvestre.

• Relatou não gostar quando os “alunos maiores batem e apelidam os estudantes 
menores, quando colocam os colegas de ‘ponta-cabeça’ e chegam a ameaçá-los de 
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jogá-los no lixo”. Um colega, que já mudou de sala, todo dia na hora da merenda 
(recreio) vai até a sala do Mateus e bate nos colegas.

• Pede providências das autoridades presentes.

• O ouvidor registra a genuína e democrática participação do estudante Mateus, 
afirmando que a Câmara dos Deputados assume com toda seriedade a atitude do 
aluno e fica feliz com a participação do estudante.

everaldo Batista Julio – tecnólogo em gestão pública 
• Sugere investir na qualificação profissional das pessoas que irão receber os visi-

tantes na Copa do Mundo, como taxistas, policiais, garçons. Afirma que o Estádio 
Vivaldo Lima (Vivaldão) será de primeiro mundo, mas questiona: a que custo para 
o contribuinte? 

Josias Benfica – Professor da rede Municipal de ensino
• Refere-se à precariedade dos serviços públicos da cidade, no que se refere à Copa 

do Mundo, afirmando que os transportes coletivos e a segurança pública são de-
ficitários. Sugere olhar com responsabilidade para essas questões, a fim de que 
Manaus faça um evento bonito e, assim, fique na história da Copa do Mundo.

luis castro – deputado estadual e presidente da comissão de Meio 
ambiente da assembleia legislativa do estado do amazonas 

• Criação de nova legislação com foco na prevenção, recuperação e tratamento de 
jovens usuários de drogas que ainda não delinquiram. A legislação deve garantir 
integração intersetorial nos três planos de governo e políticas de saúde, educação, 
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assistência social, juventude, esporte e cultura. A ideia é o engajamento de jovens 
e adolescentes para o mundo do bem, afastando-os do mundo das drogas.

• Garantia de recursos financeiros e humanos para uma política pública integrada.

• Criação de centros de recuperação ambulatorial e de internação.

• Mudança da legislação de criminalização pelo uso ou porte de pequenas quanti-
dades de drogas ilícitas. Portugal é exemplo de legislação moderna. Não é sim-
plesmente legalizar o uso das drogas, mas propiciar ao dependente químico a 
possibilidade de libertar-se das drogas, trabalhando a recuperação e a prevenção. 
“Dependência química não é vício moral, é problema de saúde”.

• Elaboração de uma emenda à Constituição para garantir um plano de desenvol-
vimento sustentável para a Amazônia, a fim de fornecer recursos para desenvol-
ver ciência, tecnologia, sustentabilidade e conceder às comunidades da floresta 
Amazônica condições dignas de sobrevivência e de preservação dos recursos 
naturais.

• A favor da PEC 300, com ressalvas de que a polícia no Brasil deve ser reforma-
da (Lei de Reforma). Sugere o enfrentamento da corrupção policial. Segundo ele, 
aprovar a PEC 300 sem fazer reforma é premiar quem é corrupto.

Henrique Paiva – cidadão 
• Lamenta a desativação do conselho municipal sobre drogas do município de 

Manaus. Há poucos recursos destinados pelos governos estadual e municipal para 
prevenção ao consumo de drogas. 
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• Sugere criar projeto de lei destinando 40% do valor dos bens do narcotráfico que 
forem leiloados nos estados, para trabalhar a prevenção, a recuperação e o trata-
mento da dependência de drogas.

alexandre simões – central de Movimentos Populares do amazonas
• Está preocupado com o legado social pós-Copa e os impactos no direito à moradia, 

causados pelas obras que estão sendo realizadas. Reivindica do governo estadual 
um plano de legado social e econômico para o estado do Amazonas.

• Relata o impacto da Copa do Mundo e a violação dos direitos humanos. Registra a 
propaganda da exploração sexual no período pré-Copa, com a finalidade de divul-
gar a prostituição fora do Brasil. 

• Registrou a Campanha Nacional pela Moradia Digna.

João Furtado – coordenador dos conselhos tutelares da cidade de 
Manaus

• Sugere e solicita a implantação de mais conselhos tutelares. Pondera que o Conselho 
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda) recomenda para a cida-
de de Manaus 21 conselhos, porém, a cidade tem apenas nove conselhos tutelares. 

• Relata que não existem políticas públicas para infância e juventude na cidade de 
Manaus. Não existem clínicas de tratamento para crianças e adolescentes vítimas 
de substâncias químicas e entorpecentes, nem creches e centros de convivência 
para que os jovens não fiquem nas ruas. Necessidade de destinação de verbas no 
orçamento para criação de centros de convivência.
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• Descreve a necessidade de políticas públicas voltadas para crianças e adolescen-
tes. Há crianças em situação de abandono por falta de creches.

• Sugere revisão do artigo 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para que 
crianças não possam viajar sem autorização dos pais ou responsáveis. Como exem-
plo, relata que crianças do estado do Amazonas foram encontradas em outras ci-
dades brasileiras, viajando desacompanhadas.

Florismar Ferreira – Fórum Permanente de Mulheres da cidade de 
Manaus e Movimento de Mulheres solidárias do estado do amazonas

• Lembra à Mesa que dirige a audiência pública que temas como enfrentamento do 
crack, fronteiras, Copa do Mundo, segurança pública são lutas que as mulheres 
vêm travando ao longo dos tempos, uma vez que Manaus é a rota do tráfico hu-
mano (mulheres e crianças).

• Refere-se à realidade da periferia de Manaus: droga usada muito cedo. Mulheres e 
crianças são influenciadas a “passar drogas”. Menciona a ausência de escolas, de 
infraestrutura, de creches e de plano diretor.

• Questiona os governos estadual e municipal: como ficam os manauaras antes e 
depois da Copa do Mundo? 

• Menciona o tráfico humano e o de drogas: ausência de políticas públicas. Relata 
que a cidade de Parintins está incluída na rota do turismo sexual. 
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alberto Jorge – coordenador do carma – coordenação amazônica da 
religião de Matriz africana e ameríndia

• Representa o Povo Tradicional de Terreiro. Denuncia o assassinato de três pais de 
santo em Manaus somente nesse ano. Registra denúncia de atos de violência pra-
ticados contra povos de terreiro (pais de santo) no Amazonas e no país.

• Afirma que a sociedade amazonense silenciou sobre os assassinatos e que a impren-
sa foi omissa e nada publicou a respeito, com exceção do jornal A Crítica, de Manaus. 

• Demonstrou desagrado em relação à libertação do acusado, afirmando que o juiz 
acatou parecer do Ministério Público. 

• Menciona que a disputa religiosa está provocando a disseminação do ódio religio-
so, da demonização dos povos de terreiro e dos gays. Salienta que a guerra religio-
sa e a homofobia são em nome do evangelho. Solicita providências.

José carvalho (sandrinha) – Presidente do Movimento de Gays e 
lésbicas de rio Preto da eva – associação de lésbicas, Gays, Bissexuais 
e travestis do município de rio Preto da eva

• Narra que a homofobia está dentro das Casas legislativas do Amazonas. Salienta 
que há o apoio de poucos parlamentares do estado às questões relacionadas aos 
homossexuais: somente dois dos 24 deputados estaduais apoiam as reivindicações.

• Afirma que a omissão das Casas legislativas também é considerada homofobia. Os 
homossexuais são chamados de “aberração”.
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Hamilton Gadelha – secretário extraordinário da secretaria de 
Governo do amazonas

• Faz referência aos municípios de calha de fronteiras: ausência do governo federal 
nas áreas de fronteiras, sobretudo no que se refere às questões das terras indígenas.

• Afirma que o município de São Gabriel da Cachoeira está se transformando em 
rota alternativa para a entrada, no estado do Amazonas e no Brasil, de drogas e 
de armamentos. Falta perspectiva na geração de trabalho e renda na região, o que 
favorece o tráfico.

• Menciona que não adianta fortalecer o policiamento na área de fronteira se não 
existe alternativa de trabalho. Apelo para manter presença da Polícia Federal na 
fronteira com a Venezuela e com a Colômbia (município de Cucui), porque inibe a 
entrada de traficantes no território nacional.

• Apresenta ideias para a apresentação de projetos de lei (sugestão à bancada federal 
do Amazonas): 

 ▪ Criação de posto alfandegário na região de fronteira (municípios de Tabatinga 
e São Gabriel da Cachoeira) para facilitar o comércio com países da fronteira.

 ▪ Projeto de lei que facilite o comércio para os municípios da região de fronteira.

• Sugere que o governo federal aumente os investimentos na região de fronteira, 
propiciando geração de trabalho e renda. Investimento em parceria com o gover-
no do estado do Amazonas.
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ana sena – cidadã 
• Afirma que o projeto “A Câmara quer te ouvir” propicia o aumento da cidadania, 

porque existe a cultura de que “devemos deixar os questões sociais para os políti-
cos resolverem”. É contra a violência e trabalha pelo bem-estar da coletividade. A 
lei deve garantir a não violência a todos. Preocupação com a criação de leis espe-
cíficas para cada caso.

• Menciona que é evangélica, tem valores e princípios, acredita que existem coisas 
certas e coisas erradas. Respeita diferenças e opções, afirmando não estar de acor-
do em incentivar o homossexualismo. 

eleonora cristina oliveira Pinto – Pedagoga e psicóloga, pesquisado-
ra na área de bullying

• Afirma que a participação do estudante Mateus (6º participante) resume sua 
preocupação. 

• Propõe a implantação de política antibullying em escolas públicas e particulares 
bem como o desenvolvimento de ações organizadas. Somente ações organizadas, 
em lugar de ações pontuais, poderão combater o fenômeno. Realizou pesquisa 
com educadores de escolas públicas e particulares, comprovando o fato de que o 
termo bullying é conhecido, mas não se sabe como intervir para combater. Sugere 
inserir política antibullying na proposta pedagógica das escolas.
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Francisco neri – Fórum amazonense lGBt (lésbicas, Gays, Bissexuais, 
travestis e transexuais)

• Sugere que o poder público deve criar mecanismos de combate à homofobia e ao 
bullying dentro das escolas. Apoio ao projeto “Escola sem homofobia”.

• Solicita apoio à Lei Alexandre Ivo, nome que se deu ao substitutivo da senadora 
Marta Suplicy ao PLC 122/2006, que propõe a criminalização da homofobia.

• Declara que a homofobia ainda é uma questão totalmente tolerável. No Amazonas, 
somente no ano de 2011, foram violentados e mortos cinco homossexuais. 

• Declara que: “Só quem sabe o que é violência é quem sofre na pele. A gente não 
faz opção por ser homossexual. Eu jamais queria ser homossexual para viver 
discriminações”.

elionai Biela de oliveira soares – cidadão
• Solicita apoio da Câmara dos Deputados para aprovação de lei complementar que 

regularize a criação de municípios.

• Sugere realizar consultas populares em relação à Reforma Política.

alcebíades oliveira – Procurador da assembleia legislativa do 
amazonas

• Refere-se à fragilidade do estado brasileiro. Diz que os problemas coletivos au-
mentam em progressão geométrica e o estado do Amazonas demonstra incapaci-
dade de resolver.
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considerações dos Moderadores dos temas
tema: Zona Franca de Manaus – Meio ambiente

Moderador: deputado Pauderney avelino (deM-aM)
• O Brasil necessita conhecer melhor o Polo Industrial de Manaus, a chamada Zona 

Franca de Manaus, que já não é o nome adequado.

• É necessário preservar o modelo do Polo Industrial, criado há 44 anos para integrar a 
Amazônia ao restante do Brasil, porque é o polo industrial que permite o funcionamen-
to da economia do estado do Amazonas, tornando-o o mais preservado da Amazônia. 

• São necessários mecanismos de defesa para o modelo econômico da Zona Franca, 
que arrecada impostos e faz movimentar a máquina do Amazonas. O Polo Industrial 
é responsável por mais de 60% de toda arrecadação federal no norte brasileiro.

• O Polo Industrial e a Zona Franca de Manaus são responsáveis pela preservação da 
floresta Amazônica e responsável por mais de 90% da arrecadação do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias (ICMS), permitindo a implantação de políticas públicas.

tema: segurança Pública/Fronteiras e enfrentamento ao Crack 
Moderador: deputado Francisco Praciano (Pt-aM)
• O interior do estado do Amazonas está “sem economia”. A falta de economia é um 

grande aliado na questão do consumo, produção e distribuição da droga. O estado 
do Amazonas não tem um modelo de desenvolvimento. Os municípios fronteiriços 
da Amazônia necessitam de economia.
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• A relação droga e economia são muito próximas. A cocaína (que produz derivados 
como o oxi e o crack) tem importância econômica no mundo: é um produto de gran-
de valor, de alta liquidez, que participa como componente importante do Produto 
Interno Bruto (PIB). O problema não se resume a falar somente de oxi ou crack.

• Questiona se o mundo quer realmente acabar com a cocaína e seus derivados. 

• A droga é uma questão de política de governo. A questão é muito mais ampla, não 
basta tentar fechar fronteiras. Não é fácil fechar onze mil quilômetros de frontei-
ras, como se tem no Amazonas.

• Os três maiores produtores de cocaína são vizinhos do Brasil. O Peru possui 31 
milhões de hectares plantados, a Bolívia tem 58 milhões de hectares e a Colômbia 
com sessenta milhões de hectares de plantação de cocaína. O segundo maior pro-
dutor de maconha, o Paraguai, também é nosso vizinho. 

• É comum, no Brasil, o plantio de soja em grandes áreas. Na Colômbia, são sessenta 
milhões de hectares de cocaína, plantada como se fosse uma simples plantação 
de soja. É possível ver grandes plantações ao voar de avião sobre esse território.

• Questionamento: “Será que, com a tecnologia que nós temos, capaz de identificar 
qualquer pequeno incêndio na Amazônia, não estamos conscientes de uma produ-
ção formalizada, legalizada?”.

• A droga é tão valorosa que é necessário integrar o resultado dessa produção na 
economia financeira do mundo. A lavagem de dinheiro favorece a corrupção, o 
tráfico de drogas e as atividades ilícitas. 
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• Apresenta relação de 98 projetos de lei relacionados à droga, que o Congresso 
não faz transitar – vários desses projetos são de autoria do deputado Praciano, 
também relacionados à criação de economia nas fronteiras.

registro das demandas da sociedade Manauara anotados pelo Moderador:
• Reforçar a política de prevenção. Alerta: o debate não deve ser restrito apenas a 

questão do crack e oxi. A ideia é que haja uma ampla discussão e a formulação de 
políticas, levando em conta o conjunto de drogas ilícitas.

• Falta de centros de atendimento específico aos dependentes das drogas ilícitas e 
falta de integração entre os governantes.

• Propõe debate a respeito da proposta de descriminalização das drogas. Alerta: em 
nenhum país do mundo a política de repressão superou o problema do tráfico e 
uso de drogas ilícitas.

• Usuários e dependentes químicos: promover debate para discutir o uso das drogas ilí-
citas e como retirá-los das ruas sem violar os princípios do direito à liberdade de ir e vir.

• Manaus apoia o projeto de valorização do salário dos policiais, mas a eficácia da 
polícia passa por uma revisão conceitual e reforma da polícia brasileira.

• Propõe o fortalecimento dos conselhos tutelares como uma das alternativas para 
o enfrentamento às drogas ilícitas.

• Sugestão de criação de lei que aporte 40% das verbas aos estados, oriundas do 
leilão de patrimônio, adquiridos através do comércio de drogas ilícitas. A falta de 
verbas públicas impede e dificulta a elaboração de políticas de prevenção e repres-
são nos estados.
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tema: copa do Mundo – turismo – Homofobia e Bullying 
Moderador: deputado Miguel corrêa (Pt-MG)

registro das demandas da sociedade Manauara anotados pelo Moderador:
• Aponta os desafios pós-Copa do Mundo, como a precariedade dos hotéis e dos 

transportes coletivos. Sugere integração entre os governantes das esferas federal, 
estadual e municipal.

• Alerta sobre a falta de uma política de capacitação dos agentes públicos do estado 
para a realização da Copa.

• Registra questionamentos a respeito da falta de informação, para o cidadão, sobre 
o custo da preparação da Copa do Mundo.

• Alerta aos governos federal, estadual e municipal a respeito da falta de diálogo 
e de informação sobre a política de mobilidade urbana para a Copa do Mundo. 
Chama a atenção sobre a questão da transparência na gestão e no gerenciamento 
de verbas públicas.

• Registra denúncia de corrupção do futebol do Amazonas: a apuração dos fatos é 
imprescindível para que se tenha uma Copa do Mundo ética e transparente e que 
não comprometa a imagem do Brasil no exterior.

• Anota a denúncia do tráfico de mulheres e a prostituição durante o evento da Copa 
do Mundo. É necessário criar um mecanismo legal que possa inibir a visão distorcida 
da mulher brasileira, punindo severamente os agenciadores e aliciadores de mulheres.

• Registra a presença do menino Mateus, de 10 anos, que, em poucas palavras, rela-
tou o problema de bullying em sua escola. 
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tema livre
Moderador: deputado luis tibé
• Registra a habilidade dos membros da Ouvidoria na condução dos trabalhos, ou-

vindo as demandas e abertos a prestar esclarecimentos, demonstrando respeito 
ao público. Não houve restrição ou impedimento aos assuntos levados ao debate. 
Anota a presença e a participação de 22 pessoas, somente neste painel.

• Registra a repercussão a respeito das mudanças políticas no primeiro escalão do 
governo federal, ocorridas durante o evento.

• As questões debatidas foram agrupadas em três temáticas, para facilitar a compre-
ensão e a análise: o primeiro agrupamento refere-se às demandas quanto à eficá-
cia do Judiciário; o segundo, refere-se às demandas focadas em questões urbanas 
e de moradia; e o terceiro grupo abarca questionamentos e demandas relaciona-
dos ao meio ambiente. 

demandas Quanto à eficácia do Judiciário
• As reclamações e ponderações atinentes à eficácia do Judiciário (que podem ser 

entendidas como demandas da cidadania) partiram de militantes de movimen-
tos sociais (luta pela moradia, defesa do meio ambiente, grupos religiosos, etc). 
Segundo se disse, o acesso à justiça está sendo dificultado pelas reformas patro-
cinadas pelo governo estadual, que conduzem a uma redução significativa do nú-
mero de comarcas. O efeito apontado de tais medidas é impedir a aplicação de 
direitos que ficariam indisponíveis. Os exemplos mostram a inexistência de juízes 
em 23 municípios, atualmente. 
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• Foi registrado que as distâncias entre as localidades do estado exigiriam uma es-
trutura orgânica que favorecesse o acesso à prestação jurisdicional e não o con-
trário, como seria o impacto das medidas governamentais através da extinção de 
comarcas e da redistribuição de tarefas. Para se ter ideia das dificuldades logísticas 
regionais, foi mencionado que o deslocamento aéreo entre as cidades de Manaus 
e São Gabriel da Cachoeira tem um custo aproximado de R$ 3.500,00.

• Criticou-se, ainda, a inexistência de uma Ouvidoria do Poder Judiciário e a sua sub-
missão às pressões de outras instâncias de governo que, na opinião de alguns par-
ticipantes, seria “o primeiro a não respeitar as leis”.

• No bojo do debate, surgiu a proposta de apoiar a alteração nos procedimentos 
para a indicação e composição das cortes superiores, o que já estaria encaminha-
do no âmbito da Câmara dos Deputados por meio de projeto do deputado federal 
Francisco Praciano (PT-AM).

• Foi denunciada a repressão policial aos movimentos sociais, bem como o clima 
de violência que já teria levado cinco lideranças populares à prisão e ao desapa-
recimento de outras cinco. A existência de quinhentos homicídios, somente no 
corrente ano, configuraria o forte clima de intranquilidade vivido pela sociedade 
amazonense.

• Na mesma direção da demanda pela aplicação das leis, situam-se as reclamações 
de natureza corporativa e trabalhista, por parte de setores ligados ao magistério 
estadual e aos próprios meios de comunicação. Em função disso, reivindicou-se a 
implantação de mecanismos de controle social da mídia, além do respeito efetivo 
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à legislação educacional no tocante ao piso salarial dos professores, sem falar na 
exigência de concursos que ultrapassam eventuais e precários processos seletivos 
sem valor legal. A demanda mais sólida no campo da educação remete à implan-
tação do prescrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 
vigor, principalmente na parte que regula a jornada de trabalho escolar dos alunos 
(escola integral).

demandas Focadas em Questões Urbanas e de Moradia 
• Os participantes questionaram o modus operandi do Conselho da Cidade no to-

cante à não garantia de acesso democrático à moradia. Reclamaram quanto às 
diferentes formas de concretização do conceito de cidadania, uma vez que grupos 
de pressão ligados às igrejas evangélicas, além do tráfico de influência por parte de 
lideranças políticas e partidárias, criariam privilégios antidemocráticos que se agra-
variam pela inoperância dos canais que poderiam vocalizar as denúncias – como é 
o caso do Judiciário e do próprio Conselho Gestor de Políticas Urbanas.

• As dificuldades para a superação de barreiras organizacionais e institucionais impe-
diriam, o exercício do jus sperneandi – o mais elementar dos direitos dos excluídos.

demandas Quanto ao Meio ambiente
• Os maiores questionamentos vieram associados a uma preocupação quanto aos 

comportamentos individuais e à necessidade de se criar procedimentos educati-
vos que transcendam a dimensão escolar. Ponderou-se que as debilidades dos ser-
viços públicos de limpeza e de conservação das cidades e do meio ambiente estão 
relacionados com a falta de cuidados com as pessoas e com os espaços públicos. 
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Segundo um participante, “as pessoas não têm higiene e jogam lixo nas ruas”, fra-
se transformada em mote simplificado dos debates.

• A falta de cuidados com o mundo que nos cerca, por parte das pessoas e das insti-
tuições responsáveis, seria agravada pela fratura exposta da capital amazonense, 
onde coexiste uma cidade linda – para os ricos e os turistas – e uma cidade poluída 
e suja – para usufruto dos pobres. A dicotomia entre o “ser” e o “ter”, assim como 
suas implicações ambientais, trouxe reflexões importantes sobre os desafios que 
estão postos não só à sociedade brasileira como também ao resto da humanidade. 
Todos podem encontrar respostas políticas e existenciais correspondentes à mag-
nitude dos problemas existentes.

• Ressalte-se a sugestão proposta de buscar o fortalecimento dos laços familiares, além 
da defesa de valores que transcendam à compulsão consumista, cujas consequências 
se desdobram no ciclo da violência e das drogas, grandes problemas do nosso tempo.

recomendações
À câmara dos deputados:

• Envio de ofício à Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos 
Deputados, solicitando audiência para discutir o assassinato de integrantes das 
comunidades de matriz africana (pais de santo) em Manaus, nos primeiros me-
ses de 2011. Solicitação de Alberto Jorge Rodrigues Silva, coordenador-geral da 
Coordenação Amazônica da Religião de Matriz Africana e Ameríndia (Carma). 

• Prioridade para a tramitação de projetos de lei relacionados ao enfrentamento das 
drogas. 
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• O movimento popular do estado do Amazonas solicita apoio à Proposta de Emenda 
Constitucional nº 189/2007, de autoria do deputado federal Francisco Praciano, que su-
gere alteração de dispositivo constitucional referente à nomeação de procuradores.

• Aprimoramento das leis a respeito da compra de terras por pessoas estrangeiras e 
sobre as reservas estratégicas de minerais e recursos naturais. 

ao senado Federal:
• O padre Guillermo Cardona (Movimento SOS Encontro das Águas) reivindica a 

aprovação do Código Florestal após estudo aprofundado. 

• O fórum LGBT do estado do Amazonas reivindica apoio ao projeto de lei que crimi-
naliza a homofobia (PLC 122/2006), relatado pela senadora Marta Suplicy.

ao governo do estado do amazonas: 
• Reivindicação de legado social e econômico pós-Copa do Mundo. Investimento na 

qualificação dos profissionais que irão receber os visitantes. Maior atenção aos 
serviços públicos deficitários: transporte e segurança. Averiguação de denúncias 
de tráfico humano e prostituição relacionadas ao evento.

• Criação de conselhos municipais de políticas sobre drogas e destinação de mais 
recursos ao enfrentamento das drogas. 

• Averiguação de denúncias de repressão e violência policial contra os movimentos 
sociais, de prisão e de desaparecimento de lideranças populares. Há um alto índice 
de homicídios, causando a insegurança da sociedade amazonense.
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• Preservação do meio ambiente, pois observa-se a precariedade dos serviços públicos 
de limpeza e de conservação das cidades amazonenses. Sugestão de campanhas edu-
cativas que superem a dimensão escolar, para atingir comportamentos individuais.

À Prefeitura Municipal de Manaus: 
• Enfrentamento às drogas, devido à denúncia de que Manaus está na rota do tráfi-

co humano em que há utilização de mulheres e crianças da periferia no tráfico de 
drogas. Criação do Conselho Municipal sobre Drogas na cidade de Manaus; implan-
tação de maior número de conselhos tutelares; criação de centros de convivências 
e de creches, para atender crianças em situação de abandono. 

• Encaminhamento da reclamação do estudante Mateus, de 10 anos, ao diretor da 
Escola Brasileiro Pedro Silvestre, de Manaus, a respeito da prática de bullying co-
metida por outros estudantes da escola.

ao Governo Federal:
• Segurança Pública / Fronteiras: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Ministério 

da Defesa – Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).

• Aprimoramento das leis sobre compra de terras por pessoas estrangeiras e sobre 
as reservas estratégicas de minerais e recursos naturais. 

• Criação de posto alfandegário na região de fronteira, para facilitar comércio com 
países da fronteira.



51

A Câmara Quer Te Ouvir 

4 – caMPo Grande (Ms)
data: 15/9/2011 

composição diretora da Mesa da audiência Pública
• Deputado estadual Jerson Domingos (PMDB-MS) – Presidente da Assembleia 

Legislativa do estado do Mato Grosso do Sul. 

• Deputado federal Miguel Corrêa (PT-MG) – Ouvidor-geral da Câmara dos Deputados 
e coordenador do projeto “A Câmara quer te ouvir”.

• Deputado federal Luis Tibé (PTdoB-MG).

• Deputado federal Geraldo Resende (PMDB-MS).

• Deputado federal Edson Giroto (PMDB-MS).

síntese dos debates
José Magalhães Filho – Militar reformado

• Comunica que ajuizou ação popular contra a ilegalidade dos subsídios dos deputados 
estaduais do estado e outra ação popular solicitando a quebra do sigilo bancário da 
Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul. 

• Discutiu temas como moralidade, probidade e credibilidade e sugeriu que os depu-
tados participantes do evento mostrassem seus holerites.
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ednalva Gonçalves dos reis – conselho de saúde do município de 
campo Grande

• Demonstra preocupação com o índice de obesidade no Brasil e as consequências 
que acompanham esse problema e oneram o sistema de saúde do país (doenças 
consequentes da obesidade).

• Identifica o sedentarismo como um dos responsáveis.

• Para controlar o problema, sugere a implantação de academias livres para a prática 
de exercícios físicos dentro das unidades básicas de saúde, justificando que a medi-
da vai ajudar a complementar o tratamento dos obesos.

• Relata que, em Campo Grande, existem vários equipamentos espalhados pelo mu-
nicípio, mas há necessidade dessas academias dentro das unidades de saúde. 

eloides duarte do carmo aguena – cidadã 
• Aborda a reciclagem do lixo e a poluição sonora. Propõe a implantação de ideias 

trazidas de sua convivência fora do Brasil (Japão) como reciclagem do lixo, separa-
ção do lixo comum, do lixo de cozinha, lixo que pode ser queimado: plástico, vidro, 
lata. Recomenda a instituição de reciclagem em todos os bairros.

• Lembra que associações nos bairros podem ser constituídas para organização da 
coleta do lixo.

• Salienta que essas atitudes previnem doenças e combatem mosquitos, como os 
da dengue.

• Adverte que a poluição sonora é causadora de enfermidades não só auditivas, mas 
também doenças cardíacas, por exemplo. 
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• Sugestão:

 ▪ Três vez por semana: coleta do lixo que pode ser queimado;

 ▪ Uma vez por mês: coleta do lixo que não pode ser queimado, como por exem-
plo latas e vidros;

 ▪ Uma vez por mês: coleta de lixos grandes;

 ▪ O lixo recolhido seria guardado num abrigo, nos bairros, onde os animais do-
mésticos não pudessem ter acesso a esse lixo.

alberto alves de souza – cidadão
• Questionou a respeito da Reforma Política e a possibilidade de aprovação e im-

plantação das novas regras para a próxima eleição. 

• Contestou a alteração da porcentagem da participação das mulheres nas eleições 
que, com a Reforma Política, passaria de 30% para 50%. Ressaltou que é impossível 
hoje para os municípios com menos de quarenta mil habitantes alcançarem a quo-
ta de 30% exigidos. Os municípios encontrarão dificuldades para atingir a quota de 
participação feminina nas eleições, exigida pela lei.

• A respeito da reforma agrária, salienta as condições precárias dos assentamentos.

alcides dos santos ribeiro – Presidente da Federação dos 
aposentados e Pensionistas de Mato Grosso do sul (Fapems)

• Questiona a política de reajuste salarial dos aposentados adotada pelo governo federal: 
“quais critérios utilizados pelo poder público para não dar o mesmo aumento do salário 
mínimo aos aposentados que contribuíram com mais do que o valor do salário mínimo”. 
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• Salienta que o Projeto de Lei nº 4.434/2008 (regula reajustes das aposentadorias) 
já vai para sete anos “dormindo na Mesa da Presidência da Câmara”. 

• Sugere que a Câmara tenha um prazo para votar os projetos de lei em Plenário, 
para impedir que proposições demorem muitos anos para serem apreciadas.

• Sugere que o ato de corrupção praticado por políticos ou funcionários públicos, 
que lesione o patrimônio público, seja considerado crime hediondo. “Caiu o minis-
tro. Mas só caiu? E daí? Não se penaliza? Caiu por quê? Caiu o deputado não sei de 
onde. Por que caiu? Roubou, tem de devolver. Se eu roubar os cofres da União, a 
Receita Federal me faz pagar com juros e correção. A mesma coisa tem que ocor-
rer no meio político.” 

• Sugestões a respeito da Reforma Política: 

 ▪ Acabar com o voto secreto, já que o cidadão tem o direito de saber o que o re-
presentante em quem ele votou está fazendo no exercício do mandato. “Voto 
secreto é retirar do cidadão o acompanhamento de como o seu representante 
está cumprindo o mandato.”

 ▪ Acabar com o voto de liderança, porque quando “a gente elege alguém não lhe 
dá o direito de substabelecer o mandato para ninguém. É ele que tem que votar”.

elberto telis ribeiro – cidadão
• Solicita apoio do governo do estado à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), 

que julgou constitucional a reserva de um terço da carga horária de professores 
para a realização de atividades extraclasse (planejamento pedagógico). O governo 
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do Mato Grosso do Sul e de outros estados haviam questionado a lei que fixa a car-
ga horária e o piso salarial nacional para os professores, que foi ratificada pelo STF. 

cristiane de souza costa – cidadã
• Apelo ao governo e às prefeituras do estado para que seja obedecido o direito dos 

assistentes sociais, já conquistado em lei, à carga horária de trinta horas semanais, 
sem prejuízo salarial.

• Apelo para que as universidades interativas (ensino a distância), consideradas 
fast-food, sejam reconhecidas. Refere-se à campanha nacional “Educação não é 
fast-food: diga não para a graduação a distância em Serviço Social”, conduzida 
pelos Conselhos Nacional e Regional de Serviço Social.

Jefferson carlos Mareco – cidadão
• Sugere que o projeto desenvolvido em torno das cidades-sedes da Copa do Mundo 

seja expandido para as outras cidades que não são sedes da Copa, principalmente 
em relação aos projetos de meio ambiente. 

Maria Francisca (rosa) – cidadã
• Apelo para que seja facilitado o fornecimento de documentação às famílias acam-

padas que esperam por assentamento na região de Rio Negro, Mato Grosso do 
Sul, e de todas as regiões do Brasil.

• Frisa que as famílias passam dificuldades, “pois são muitos anos na beira da estra-
da e quando a gente consegue levar o Incra ou um banco para negociar uma fa-
zenda para aquele pessoal, chega lá a dificuldade é imensa. Pedem documentação 
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e eles não têm noção do que se trata. Estou aqui para pedir por eles, por aquelas 
famílias que foram boicotadas pelo banco.”

• Salienta que as dificuldades impostas deixam famílias sem perspectivas de vida. 
“Por que dificultam tanto a documentação? Por que dificultam tanto a vida daque-
le pessoal”?

• Solicita revisão das condições, facilitando o acesso para as famílias, “porque somen-
te dessa forma vão conseguir levar o povo da cidade para o campo, para produzir”.

carlos Matos – cidadão
• Denuncia que a população não tem acesso às verbas públicas destinadas à educa-

ção no município de Itaporã.

• Menciona a carência de centros educacionais infantis, as antigas creches, e refere-
-se às obras inacabadas no município.

• Cumprimenta a iniciativa do projeto “A Câmara quer te ouvir” e dos deputados 
que conduziram o evento.

rodrigo Queiroz – cidadão
• Sugere que o ensino da Constituição Federal seja incluído na grade curricular do 

ensino médio, para que o cidadão tenha noção e ciência do seu direito perante a 
sociedade.

• Reivindica que a Lei da Ficha Limpa tenha eficácia na próxima eleição, em 2012.
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Manoel afonso – cidadão
• Discute a realidade da segurança no Mato Grosso do Sul. Sugere repensar a atu-

ação das Forças Armadas na zona de fronteira, no combate ao tráfico de drogas.

• Em relação ao Regimento Interno da Câmara dos Deputados, avalia que fa-
vorece as grandes lideranças partidárias e ocultam a atuação do parlamentar 
individualmente.

Flávio cezar – Vereador de campo Grande
• Registra a importância do projeto “A Câmara quer te ouvir”.

• Destaca que a audiência pública promovida pela Ouvidoria da Câmara é a integra-
ção dos parlamentos federal, estadual e municipal, reunidos para debater assun-
tos relevantes para a sociedade.

• Acredita que a iniciativa colabora para a construção de uma sociedade mais justa 
e igualitária, com políticas públicas que vão ao encontro dos anseios e das neces-
sidades da população.

Jerson domingos – Presidente da assembleia legislativa do estado do 
Mato Grosso do sul

• Sugere que a Câmara dos Deputados verifique quais os valores e o destino dos re-
cursos arrecadados pela Caixa Econômica Federal, decorrentes dos jogos da lote-
ria e bancados pelo governo federal. Sugere que esses valores sejam empregados 
para melhorar a saúde do país.
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• Sugere que os conflitos indígenas sejam solucionados por meio da desapropriação 
das áreas contíguas às aldeias indígenas, com a devida indenização ao produtor 
rural, o que resolverá um problema sério no Mato Grosso do Sul.

Flávio Brito – superintendente da Fundação nacional de saúde 
(Funasa) no Mato Grosso do sul

• Sugere que o tema “Saneamento Básico” também seja incluído nos debates das 
futuras audiências públicas do projeto “A Câmara quer te ouvir”. Saneamento bá-
sico traz qualidade de vida.

• O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Saneamento no Mato Grosso 
do Sul é o maior programa de saneamento básico que o estado já viveu, fruto da 
parceria do governo federal, do governo do estado e da bancada federal e banca-
da estadual.

Valdeci Marques da silva – associação agrária da colonização da 
terra – rio negro-Ms

• A Associação Agrária “batalha” por Rio Negro, cidade que enfrenta dificuldades. O 
município já teve dezesseis mil habitantes e hoje possui apenas seis mil.

• Opina que o jeito de recuperar o município da decadência é por meio dos 
assentamentos. 

• Aponta dificuldades dos assentados em relação à documentação exigida pelo 
Incra e pelo banco (não mencionou o nome do banco).



59

A Câmara Quer Te Ouvir 

edmar soares da silva – Presidente da associação estadual dos cabos 
e soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do estado do Mato 
Grosso do sul

• Discute a presença, no Mato Grosso do Sul, da Força Nacional de Segurança Pública 
para a região de fronteira e afirma que a polícia estadual, em conjunto com a força po-
licial presente no estado (Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária), 
está capacitada para combater o narcotráfico. Solicita empenho para aprovação da 
PEC 300, afirmando que, com a aprovação, as polícias terão salário digno.

José luis de oliveira – Popular “Zé do itahum”
• A respeito do tráfico internacional de drogas, apresenta duas ideias: a implementa-

ção da Universidade da Vida, utilizando estádios de futebol para recuperar a juven-
tude, por meio de cursos profissionalizantes, e do Projeto de Combate ao Tráfico 
Internacional de Drogas, que “consiste em amarrar a droga e o traficante e incine-
rar”. Menciona a despesa do estado com o traficante preso e com a recuperação 
de jovens dependentes de drogas.

Jorge caldas – Presidente do sindicato dos Policiais Federais do Mato 
Grosso do sul

• Menciona o sucateamento da polícia estadual que, em sua opinião, não tem es-
trutura para o combate ao narcotráfico na região de fronteira o que prejudica a 
prestação dos serviços que a população deseja.

• Enfatiza que não é necessária a presença da Força Nacional de Segurança Pública 
no estado do Mato Grosso do Sul: “Nós não necessitamos aqui da Força Nacional, 
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necessitamos sim de investimentos na Segurança Pública do estado porque a Força 
Nacional tem levado recursos do estado e as polícias estão sendo sucateadas”. 

• Ressalta que “estatísticas comprovam que a grande maioria das apreensões não é 
da Força Nacional, e sim das outras polícias do estado: Polícia Militar, Polícia Civil”. 

• Solicita apoio para que “sejam carreados recursos para as polícias do estado e que 
a Força Nacional não seja mantida, porque não é polícia constitucional”.

djair Pinho alves – associação Filos
Comunidade Terapêutica Oficina da Vida
Endereço: Rua Sebastião Maciel, s/nº – Distrito de Camisão. 
79200-000 – AQUIDAUANA – MS – Fone: (67)3235-1072

• Sugerir, para combate ao tráfico, a união de forças da Polícia Federal, Polícia 
Rodoviária, Ministério Público Federal e Estadual, juntamente com órgãos inte-
grantes da rede de controle de recursos públicos, como o Tribunal de Contas da 
União (TCU), a Controladoria-Geral da União (CGU) e outros.

• Comunica o encerramento das atividades da Associação Filos em Aquidauana, por 
falta de recursos e de apoio do estado.

Giovani Hartmmann – cabo do corpo de Bombeiros – associação dos 
cabos e soldados da Polícia Militar do Mato Grosso do sul

• Solicita informações a respeito de propostas do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) das cidades fronteiriças e do PAC da segurança pública.
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alberto da costa neto – Presidente da associação dos Guardas 
Municipais de campo Grande – Ms 

• Solicita apoio para aprovação da PEC 534/2002, a fim de dispor sobre as competên-
cias da Guarda Municipal (municipalização da segurança pública). 

• Em sua opinião, no estado do Mato Grosso do Sul, a principal rota do narcotráfi-
co são os municípios. Portanto, guardas municipais devem ser criadas para, junta-
mente com a população, agirem contra o narcotráfico. O guarda municipal atuaria 
como policial municipal.

Mauricio da silva – Presidente da onG sos segurança da Vida
• Comunica a realização da Marcha Azul-Marinho do Mato Grosso do Sul, pela apro-

vação da PEC 534/2002 (competências da Guarda Municipal).

• Avalia que as guardas municipais desenvolvem um trabalho no qual as polícias es-
taduais (Polícia Militar e Polícia Civil) falharam, que é a questão da prevenção. “O 
trabalho tem que ser realizado na raiz, nas escolas”.

• Solicita informação a respeito das conclusões da audiência pública da Ouvidoria 
Parlamentar e pede para ser comunicado.

Fabrizia tinoco – Vereadora da câmara Municipal de Bela Vista
• Salienta que a cidade de Bela Vista faz fronteira com o Paraguai e é rota do tráfico.

• Destaca o aumento das mulheres no tráfico de drogas e da dificuldade para dar 
dignidade a essas mulheres.
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• Destaca a ausência de infraestrutura na delegacia local: faltam coletes salva-vidas, 
automóveis, combustível, e que policiais são verdadeiros heróis.

• Menciona que homens e mulheres são colocados na mesma delegacia, sem míni-
mas condições. 

• Reivindica maior investimento nas polícias, na “inteligência investigativa” e junto à 
Guarda Municipal. A comunidade vai ajudar a retirar mulheres do tráfico e a resol-
ver grande parte desse problema.

• Solicita reabertura da Inspetoria da Receita Federal na cidade de Bela Vista-MS, 
região de fronteira. 

regina célia antunes cabral – ouvidoria do sUs – ouvisus/secretaria 
Municipal de saúde – campo Grande-Ms

• Registra a falta de vagas para dependentes químicos no estado e em Campo 
Grande. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) vivem lotados e faltam leitos 
nos hospitais públicos. 

considerações dos Moderadores dos temas
tema: segurança Pública – Fronteiras – rota do tráfico 

Moderador: deputado Geraldo resende (PMdB-Ms)
• Assuntos Discutidos no Painel:

 ▪ Esclarecimento a respeito da tramitação da PEC 300/2008: após aprovação na 
Câmara em segundo turno, depende de acordo de lideranças para votação em 
segundo turno. Quem decide o que vai votar é o colégio de líderes.
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 ▪ Presença da Força Nacional de Segurança na fronteira do Mato Grosso do Sul.

 ▪ Valorização das polícias militar, civil, rodoviária e Corpo de Bombeiros. Faltam 
recursos e há contingenciamento e sucateamento das polícias.

 ▪ Proposta do ex-vereador Zé do Itahum: extermínio dos traficantes.

 ▪ Falta de estrutura dos hospitais do estado para atendimento de dependentes 
químicos.

 ▪ Situação das entidades que fazem combate ao tráfico e recuperação dos usu-
ários de drogas.

 ▪ Envolvimento crescente de mulheres como “mulas” para o tráfico de drogas. 
Não apenas de mulheres, mas de crianças, jovens e da população indígena.

 ▪ Registro do trabalho de recuperação de dependentes químicos realizado pelo 
frei Hans Stapel, na Fazenda Esperança (Guaratinguetá-SP).

 ▪ Registro do despreparo do estado brasileiro (município, estado e União) para 
enfrentar a epidemia do uso de álcool e drogas.

 ▪ Registro da realidade das entidades ligadas ao movimento religioso no enfren-
tamento às drogas: estão fechando suas portas.

 ▪ Encaminhamento das reclamações ao superintendente da Polícia Federal do 
Mato Grosso do Sul e solicitação de um levantamento sobre o quadro real: 
sucateamento, deficiências existentes, situação material, quantitativo de po-
liciais, etc.
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 ▪ Indicativo para os poderes executivos dos municípios de criação da Guarda Mu-
nicipal, porque não é ação da Câmara dos Deputados, é uma ação do Executivo 
de cada município.

tema: infraestrutura e logística 
Moderador: deputado edson Giroto (PMdB-Ms)
• O projeto “A Câmara quer te ouvir”, realizado em Mato Grosso, teve como obje-

tivo principal ouvir a sociedade sobre variados temas e mostrar o quanto essas 
opiniões são importantes para os parlamentares.

• O deputado afirma que, “com isso, levaremos ao Congresso Nacional propostas 
que, de fato, atenderão a todas as demandas. Viemos ouvir o que realmente a 
sociedade espera de nossos projetos e levar essas contribuições e ideias para 
frente, como projetos de lei ou encaminhar as reivindicações para os órgãos 
competentes”.

• Ao todo, 28 pessoas se inscreveram neste painel. O deputado Giroto ouviu as pro-
postas e demandas de moradores de diversas regiões do estado, nas áreas de la-
zer, educação, esporte, mobilidade urbana, asfalto, infraestrutura viária, esgoto, 
entre outros. 

• Moradora do bairro Betaville, Marilene Silva informou que ainda faltam dez quadras 
a serem asfaltadas no bairro, “de acordo com o prometido pelos governantes”. 

• Zeneuda Santos, moradora do bairro Santa Emilía, queria uma resposta sobre se as 482 
famílias que moram na região há mais de trinta anos iriam ser deslocadas, decorrentes 
de obras para a melhoria da mobilidade urbana em volta da nova rodoviária da capital.
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• Leonardo Dias Marcello, presidente da Casa do Cidadão, reivindicou a interioriza-
ção das indústrias para elevar o potencial produtivo do estado. 

• O líder comunitário, Joaquim Jacoboski, pediu a emancipação de Anhanduí, distri-
to de Campo Grande, dentre tantos outros assuntos que foram debatidos, enquan-
to os deputados ficaram à disposição da população.

tema: Meio ambiente e Preservação – turismo – Povos indígenas
Moderador: deputado federal Miguel corrêa (Pt-MG)
• Em relação aos recursos arrecadados pela loteria esportiva, mencionados no de-

bate, o deputado moderador ressalta que são utilizados pela Caixa Econômica 
Federal para transformar-se em um dos mais fortes bancos do país, e também des-
tinados ao Programa de Financiamento Estudantil (Fies).

• O moderador ressalta que, com o PAC do saneamento, a Funasa, citada no debate, 
fará uma revolução, como tem feito. Na opinião do moderador, a Funasa deveria 
estar relacionada ao saneamento do país e não à saúde. 

• O moderador registra as sugestões feitas pelo presidente da Assembleia Legislativa 
do estado do Mato Grosso, deputado estadual Jerson Domingo:

 ▪ Verificar, por meio da Câmara Federal, “quais são os valores e o destino dos recur-
sos arrecadados pela Caixa Econômica Federal decorrentes dos jogos de loteria”.

 ▪ Menciona que o Mato Grosso do Sul é o segundo estado brasileiro com maior 
número de indígenas e salienta o conflito indígena junto ao cidadão comum.

 ▪ Para resolver o “problema social, muito sério no estado”, sugere ao Ministério 
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da Justiça a proposta de desapropriação das áreas contínuas das aldeias indí-
genas. Realizar pesquisa, pelo órgão competente, para saber a necessidade da 
extensão de cada aldeia na aquisição de suas terras.

tema livre 
Moderador: deputado luis tibé (PtdoB-MG)
• Ressalta que, neste painel, se inscreveram 45 pessoas, que levaram à apreciação 

da Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos Deputados anseios, aspirações e suges-
tões diversas.

• Além dos inscritos, foram registradas as presenças do presidente da Câmara de 
Vereadores de Itaquiraí, vereador Edílson Luis Pereira; do presidente da Câmara de 
Aparecida do Taboado, vereador Mauro Sampaio de Souza; do senhor Flávio Britto, 
superintendente estadual da Fundação Nacional de Saúde (Funasa); do advogado 
Yves Drosghic, presidente da Comissão de Assessoramento Político da OAB do Mato 
Grosso do Sul; do senhor Alcides dos Santos Ribeiro, presidente da Federação das 
Associações dos Aposentados e Pensionistas do Mato Grosso do Sul; do senhor 
Edson José da Silva, presidente da Associação de Defesa do Consumidor de Energia 
Elétrica do Mato Grosso do Sul; do senhor Walter Almeida da Silva, presidente da 
Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campo Grande; do senhor Lairson 
Palermo, advogado da Associação de Defesa dos Consumidores de Energia do Mato 
Grosso do Sul e membro da Comissão Regional de Justiça e Paz da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), além de outras autoridades locais.
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demandas, críticas e sugestões apresentadas pelos cidadãos inscritos:
• Do Sr. José Magalhães Filho, militar reformado: iniciou suas colocações fazendo 

cinco segundos de silêncio em protesto contra o atraso de uma hora do início dos 
trabalhos. Posteriormente, abordou o tema da moralidade. Relatou que ajuizou 
diversas ações populares contra a ilegalidade dos subsídios dos deputados estadu-
ais de Mato Grosso do Sul, no sentido de quebrar o sigilo bancário da Assembleia 
Legislativa do Mato Grosso do Sul, por haver remunerações ilegais recebidas pelos 
parlamentares. Expôs sua revolta com o Judiciário local, uma vez que as ações 
foram arquivadas. Ao final, sugeriu que os deputados do estado apresentassem os 
seus holerites de 1999 até 31 de janeiro de 2011.

• Da Sra. Ednalva Gonçalves Dos Reis, integrante do corpo de coordenação de saúde 
de Campo Grande: sua abordagem foi focada no tema da obesidade. Preocupada 
com as consequências desse problema, aliado ao sedentarismo, sugeriu a implan-
tação de academias livres dentro das unidades básicas de saúde. Para ela, essa 
ação poderá auxiliar no combate às diversas doenças decorrentes da obesidade, 
além de gerar economia ao sistema de saúde público com a redução de interven-
ções médicas e do consumo de medicamentos.

• Da Sra. Eloides Duarte do Carmo Aguena, cidadã: trouxe à tona o tema da recicla-
gem do lixo. Sugeriu a implantação de programas de separação do lixo comum, 
lixo de cozinha, lixo inflamável, plásticos, vidros e latas. A intenção, além de pre-
servar o meio ambiente, seria a prevenção de doenças e o combate ao mosquito 
da dengue. Propôs que cada bairro passasse a contar com um local e recipientes 
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de coleta. Sugeriu a elaboração de políticas públicas que possam coibir a difusão 
da poluição sonora, que, para ela, é causadora de diversos problemas para a socie-
dade, inclusive para a saúde.

• Do Sr. Alberto Alves de Souza, morador do município de Sidrolândia-MS: discorreu 
sobre o tema da Reforma Política, questionando a respeito da possibilidade da 
aprovação imediata da matéria. Acerca desse tema, mostrou-se preocupado com 
a porcentagem de participação feminina, que passaria de 30% para 50%. Colocou-
se contrário a esse ponto, argumentando que há dificuldade no quadro atual (30% 
de participação), dentro dos municípios com menos de quarenta mil habitantes. 
Outro ponto sobre o qual discorreu foi no que diz respeito à reforma agrária no 
estado do Mato Grosso do Sul. Protestou que os assentados permanecem acam-
pados em condições precárias há mais de cinco anos.

• Do Sr. Alcides dos Santos Ribeiro, aposentado: a respeito do tema “aposentado-
ria”, mostrou-se preocupado com o chamado aumento diferenciado por parte do 
governo e os critérios utilizados. Sugeriu a elaboração de uma proposta legislati-
va retirando do governo a administração do Orçamento da Seguridade Social e 
regulamentando o artigo 250 da Constituição, no qual consta que o governo te-
ria que criar o Fundo da Seguridade Social. Além disso, propôs que a Câmara dos 
Deputados estabeleça um prazo para votar as proposições legislativas. Protestou 
a respeito da demora da apreciação da EC 29 e do PL 4.434. Aventou a criação 
de leis mais severas que possam caracterizar como hediondo todo ato de corrup-
ção praticado por políticos ou funcionários públicos no exercício de suas funções. 
Mostrou-se a favor do fim dos votos secreto e de liderança.
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• Da Sra. Cristiane de Souza Costa, cidadã brasileira: abordou a questão da jornada 
de trinta horas semanais. Protestou que o governo local e as prefeituras do Mato 
Grosso do Sul ainda não adotaram a medida. Segundo ela, somente as empresas 
privadas que estão contratando o serviço social estão cumprindo as trinta horas 
semanais. Pediu a intervenção dos deputados federais sobre o assunto. Outro 
tema abordado foi relacionado às faculdades interativas, segundo ela, considera-
das como fast-foods. Declarou que as faculdades interativas enfrentam vários en-
traves nos conselhos educacionais.

• Do Sr. Jefferson Carlos Mareco, cidadão brasileiro: explanou sobre meio ambiente, 
Copa do Mundo e eventos olímpicos que acontecerão no país. Solicita que os pro-
jetos voltados para o meio ambiente, direcionados para as cidades-sedes, fossem 
aplicados para as demais cidades brasileiras. Sugere um projeto amplo, para que 
as cidades não contempladas como sedes possam fazer parte desse processo de 
desenvolvimento sustentável.

• Da Sra. Maria Francisca, primeira-tesoureira da associação de moradores da região 
de Rio Negro-MS: tratou da reforma agrária. Protestou contra os diversos entra-
ves burocráticos que dificultam a regularização dos assentados daquela região. 
Relatou a necessidade da presença mais efetiva do Incra e de uma instituição ban-
cária para facilitar a vida dos moradores e suas gestões junto ao estado. Discorreu 
sobre a dificuldade no requerimento de documentação pessoal. Denunciou boico-
te dos bancos às reivindicações dos moradores. Solicitou medidas que pudessem 
melhorar a infraestrutura e as condições de vida da população da região. 
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• Do Sr. Carlos Matos, membro do movimento estudantil de Itaporã-MS: denunciou 
o mau uso das verbas públicas federais que chegam ao município de Itaporã-MS. 
Para ele, a população não tem acesso transparente às verbas que chegam ao seu 
município. Cita, como exemplo, a obra inacabada de um centro educacional infantil.

• Do Sr. Rodrigo Queiroz, filiado ao PTdoB local: sugeriu a inclusão, na grade curricu-
lar dos alunos do ensino médio, do estudo da Constituição Federal, que, segundo 
ele, é um fator importante para que todo cidadão tenha conhecimento mais pro-
fundo dos seus direitos e deveres perante a sociedade. Prestou apoio à chamada 
“Lei da Ficha Limpa”.

• Do Sr. Manoel Afonso, cidadão brasileiro: trouxe à audiência questão voltada para 
a segurança no Mato Grosso do Sul. Segundo ele, existem mais de vinte compa-
nhias do Exército Brasileiro sediadas na capital, além da Aeronáutica e da Polícia 
Militar, mais dez quartéis no interior do estado. Diante dessa perspectiva e mesmo 
sabendo de todos os entraves legais, sugere a utilização das Forças Armadas no 
combate efetivo ao tráfico de drogas, principalmente na zona de fronteira. Sugere 
também a revisão do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, segundo 
ele, “engessa a atividade parlamentar” em função das grandes lideranças partidá-
rias, abafando a atuação individual do parlamentar.

• Do Sr. Valdeci Marques da Silva, representante da Associação Agrária da 
Colonização da Terra (AACT): retomou o tema da reforma agrária. Revelou que par-
ticipa de uma associação que batalha pela região do Rio Negro-MS, que enfrenta 
grandes dificuldades, principalmente no que se refere aos entraves burocráticos, 
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especialmente àquelas atinentes ao Incra e às instituições bancárias.

• Do Sr. Jerson Domingos, Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do 
Sul: trouxe à tona duas situações: 1) a Emenda 29; e 2) a qualidade de vida e o con-
flito indígena. Sobre a EC 29 deixou uma sugestão acerca da possibilidade de se uti-
lizar como fonte de recurso os valores arrecadados pela Caixa Econômica Federal 
decorrentes dos jogos de loteria, segundo ele, bancados pelo governo federal. A 
respeito da segunda situação, relatou que esteve recentemente, em Brasília, numa 
audiência com o ministro da Justiça, debatendo a questão. No estado do Mato 
Grosso do Sul, há inúmeras aldeias e etnias indígenas, bem como 27 propriedades 
rurais invadidas pelos índios. O parlamentar apresentou a seguinte sugestão para 
solucionar o problema das aldeias não registradas nem homologadas: “a União tal-
vez não tenha legitimidade de repassar um recurso, porque se entender ser terra 
indígena – portanto, é terra da União – a União não pode comprar a sua própria 
terra”. A proposta é a desapropriação das áreas contínuas dessas aldeias, levan-
tados dados para saber a necessidade da extensão de cada aldeia na aquisição 
dessas terras. 

recomendações
À câmara dos deputados:

A respeito dos Requerimentos de Informação, solicita:
• Quais são as propostas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e do PAC 

da segurança pública – Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
(Pronasci) para as cidades fronteiriças.
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• Quais os valores e o destino dos recursos arrecadados pela Caixa Econômica 
Federal, decorrentes dos jogos da loteria. Sugere que esses valores sejam empre-
gados para melhorar a saúde pública do país.

• Apoio à PEC da Guarda Municipal – Proposta de Emenda à Constituição nº 534-A, 
de 2002, que “altera o art. 144 da Constituição Federal, para dispor sobre as com-
petências da guarda municipal e criação da guarda nacional”.

Em relação à reforma agrária:
Burocracia que dificulta a regularização dos assentados no estado. Apelo para facilitar 

e/ou orientar famílias com dificuldades em relação à documentação exigida pelo Incra.
• Ministério do Desenvolvimento Agrário – Secretaria de Reordenamento Agrário; 

• Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (órgão federal e superinten-
dência regional);

• Procuradoria;

• Incra-MS;

• Secretaria da Agricultura Familiar / Programa Nacional de Agricultura Familiar 
(Pronaf);

• Superintendência do Incra em Mato Grosso do Sul.

sugestões relacionadas à coleta e reciclagem de lixo:
• Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome;

• Cidades – Ministério das Cidades;

• Ministério do Meio Ambiente.
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5 – Porto aleGre (rs) 
data: 27/10/2011 

composição da Mesa diretora da audiência Pública
• Deputado estadual Paulo Azeredo (PDT-RS) – Ouvidor-geral da Assembleia 

Legislativa do estado do Rio Grande do Sul e representante da Presidência da 
Assembleia Legislativa.

• Deputado federal Miguel Corrêa (PT-MG) – Ouvidor-geral da Câmara dos Deputados 
e coordenador do projeto “A Câmara quer te ouvir”.

• Deputada federal Manuela D’Ávila (PCdoB-RS) – Moderadora do painel Copa do 
Mundo – Internet e Participação Popular.

• Deputado federal Alceu Moreira (PMDB-RS) – Moderador do painel Panorama da 
Agricultura Brasileira.

• Deputado federal Luis Tibé (PTdoB-MG) – Moderador do painel Tema Livre.

• Deputado federal Henrique Fontana (PT-RS) – Moderador do painel Reforma 
Política.

síntese dos debates
natalino sarápio – Presidente do PtdoB do rio Grande do sul

• Faz comparação entre a educação brasileira e a da Argentina, país vizinho e, de 
acordo com sua opinião, ambas possuem grandes diferenças. 
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• Afirma que os baixos salários pagos aos trabalhadores brasileiros impossibilitam o 
pagamento de faculdades particulares para melhorar a qualificação. Sugere “igual-
dade para todos, para que possamos rever nossa educação”.

José Vieira loguercio – cidadão
• Parabeniza o projeto “A Câmara quer te ouvir”.

• Em relação à Reforma Política, defende o financiamento público de campanhas 
como um direito de escolha em igualdade de condições. “Não é só financiamento 
público. É a devolução ao público do direito de escolher”. 

lodion Garcia – cidadão
• Em nome dos municípios gaúchos de Almirante Tamandaré e Iraí, reivindica a cons-

trução de posto de saúde e a pavimentação das vias de acesso, pois “com as chu-
vas, o acesso disponível fica intransitável”. Salienta que os municípios são peque-
nos e “não têm recursos nem mesmo para enviar representantes a Brasília”.

luiz domingues – Vice-Presidente e líder do Movimento Ponte de Guaíba
• Destaca que a ponte do Rio Guaíba é hoje uma realidade e agradece à bancada 

gaúcha o apoio. Salienta que a construção da ponte beneficiará habitantes da re-
gião metade sul do estado e ajudará a desenvolver a região, que está estagnada.

alessandro Franco – cidadão
• Manifesta opinião contrária a respeito da internet gratuita. É a favor da gratuidade 

apenas para estudantes, escolas, órgãos públicos e fontes de pesquisas.
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• Alerta para o “lado ruim da internet”: crimes de pedofilia, crimes contra o sistema 
financeiro.

eduardo de castro campos – representante da oaB-rs
• No que concerne à Lei da Ficha Limpa, determina que deve ser realizada a pré-

-avaliação do candidato. Defende a realização da Reforma Política.

Marisa da silva – União das associações de Moradores de Porto 
alegre (Uampa)

• Salienta que, aprovada a Reforma Política, “os políticos vão ter de prestar contas 
para a comunidade, para os eleitores do que farão dentro do Legislativo – assem-
bleias, Câmara e Senado. Vão ter que apresentar seus planos de trabalho e o poder 
financeiro deixará de prevalecer” nas eleições.

• Destaca que a realização da Copa do Mundo no Brasil trará benefícios e investi-
mentos, porém, diz não entender porque a grande mídia e outros meios “querem 
terminar com essa conquista do nosso país”. Requer empenho de todos os depu-
tados para que a Copa no Brasil se transforme em um evento tão bom como foi o 
da África do Sul.

abilio cesar alves – representante da associação Brasileira de 
ecologia e Meio ambiente (abema), de Gravataí

• A Abema foi criada para defender o meio ambiente e as melhorias de natureza 
socioambiental no estado do Rio Grande do Sul.

• Menciona que: “O meio ambiente e o cidadão devem caminhar tendo em vista 
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um ao outro”. É por meio da educação e do trabalho com crianças e jovens que se 
pode reverter o quadro de prejuízos ao meio ambiente.

ticiana alves – representante da União da Juventude socialista (UJs) 
no rio Grande do sul

• Destaca a importância do debate sobre a regulamentação do uso da internet no 
Brasil. “É grande o papel da internet por conseguir fazer com que muitos tenham 
acesso a um tipo de informação ao qual talvez não tivessem, quando não existia a 
internet”. 

• Por meio da internet, é possível as escolas públicas fazerem pesquisas em museus 
da Europa, da China ou de qualquer outro lugar, possibilitando complementar a 
educação em nosso país, além de dar oportunidade ao mundo de interagir.

• Lembra que o Brasil atualmente tem mais de cinquenta milhões de jovens. Essa 
juventude, com acesso à informação que não teriam há pouco tempo, construirá 
um país diferente.

• Enfatiza a importância da aprovação do Estatuto da Juventude: “é impossível pen-
sar em desenvolvimento nacional sem pensar em um quarto da população brasi-
leira, que é justamente aquela que está na idade de trabalhar, de estudar e que 
poderá fazer com que o Brasil tenha uma cara diferente no futuro”.

• A respeito do Estatuto da Juventude, salienta que não é só a questão do direito à 
meia entrada para estudantes, cobrada em eventos artísticos, é garantir que parte 
importante da população tenha acesso à cultura.
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• A Copa do Mundo estimulará a prática esportiva. Junto com as Olimpíadas, a Copa 
trará investimentos para o país e reforçará o sentimento de nacionalismo.

• O Brasil está revertendo a “síndrome de vira-lata” e a Copa do Mundo é uma gran-
de oportunidade de fortalecimento do país.

• A discussão a respeito da realização da Copa das Confederações em Porto Alegre 
serviu para desunir a cidade, por meio de briga entre gremistas e colorados. 
Faltou atitude do poder público municipal para garantir a realização da Copa das 
Confederações na cidade.

Joseane França santos – representante da associação das Pessoas 
com deficiência Visual e amigos de Gravataí

• Expõe as dificuldades da associação para ajudar os deficientes que querem estudar 
e trabalhar. “Não é porque não enxergamos que queremos ficar trancados dentro 
de casa. Queremos viver como as outras pessoas, trabalhar, fazer faculdade, ter 
uma vida digna”.

• Joseane afirma: “Desculpem, deputados, mas não sei por que vocês não nos en-
xergam. A cega aqui sou eu”.

Patrícia Betim chaves – defensora pública federal
• Pede apoio para proposições em tramitação na Câmara dos Deputados, em rela-

ção à autonomia da Defensoria Pública da União. Afirma que são apenas 470 de-
fensores públicos federais em todo o Brasil para atender a população de milhões 
de cidadãos que não têm condições de pagar um advogado.
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Paulo rosa – Vice-coordenador estadual da associação Brasileira de 
ecologia e Meio ambiente (abema), de Gravataí

• Parabeniza o projeto “A Câmara quer te ouvir”, salientando que o projeto não deve 
parar, a fim de que seja possível debater assuntos importantes para a sociedade e 
para o povo. Manifesta o desejo de que a população seja informada da realização 
do projeto, para que possa manifestar-se.

• Menciona a situação dos menos favorecidos. “O povo muitas vezes é lembrado 
na hora do voto. Não importa a forma como estão vestidos, abraços e beijos são 
distribuídos, mas logo depois a população é esquecida”.

• Apela aos parlamentares para que olhem para o povo que necessita de ajuda. “O povo 
da classe mais alta tem quem possa representá-los. E o povo na vila não tem um chine-
lo para botar nos pés, nem roupa para vestir e nem uma expectativa de ter um copo de 
café e um pedaço de pão para colocar na mesa e para oferecer aos seus filhos”. 

Fernando ozio – Presidente da associação das Vítimas de doenças e 
acidentes do trabalho do rio Grande do sul – avida-rs 

• Salienta os problemas que as vítimas enfrentam em relação à Previdência Social, 
além dos traumas físicos e psicológicos. Cada contribuinte, quando necessita exer-
cer seus direitos, passa a ser um provável “fraudador” e é dessa maneira que é 
recebido pelos peritos médicos da Previdência Social. Solicita especial atenção.

• Acerca da drogadição e do avanço do crack, explana que é essencial a mudança do 
foco de que “o Estado nada pode fazer, porque o dependente químico tem que 
querer se curar. A pessoa adoecida psicologicamente (dependente químico) não 
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tem condições de discernir. E, se ela não tem condições, o Estado tem que mani-
festar-se para solucionar o problema. A sociedade está completamente adoecida”.

• Realiza reclamações em relação ao site da Câmara dos Deputados: “quando aces-
samos, deparamo-nos com uma série de dificuldades, como, por exemplo, quando 
um projeto de lei sai de uma comissão e vai para ‘outros’. Que ‘outros’ são es-
ses? Como acompanhamos? Saiu da comissão tal, vai para a comissão tal e sumiu. 
Depois aparece o prazo de 24 horas para participarmos do debate e alegarmos 
algo. Ou seja, com isso ficamos neutros ou nos perdemos. Não há como fazer o 
acompanhamento de todo o processo”.

Pedro dias – diretor da confederação nacional dos Moradores 
– conam

• Pede apoio aos parlamentares para questões importantes para a Conam, como a 
reforma urbana, a emenda 29, que destina recursos para saúde, e a PEC 285/2008 
(PEC da Habitação). 

• Considera que hoje a mídia no Brasil “faz um trabalho rasteiro, tentando jogar a 
política na lata do lixo, visando desconstituir os políticos, tentando botar tudo num 
nível baixo. Política é uma questão séria. Um país, para desenvolver-se, tem de ter 
bons políticos”.

Jaqueline alves – represente do PtdoB em Porto alegre
• Relata a situação precária da saúde na região da fronteira – Santana do Livramento, 

no Rio Grande do Sul, Brasil, e Rivera, no Uruguai. As cidades fronteiriças funciona-
vam em colaboração: se não havia atendimento médico ou leitos em Livramento, 
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os pacientes eram transferidos para Rivera para serem atendidos e vice-versa. O 
Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul proibiu as pessoas de atra-
vessarem a fronteira para serem atendidas, pois atravessavam a rua para conse-
guirem o atendimento de saúde.

• Questiona qual decisão poderia ser adotada para que a situação mude.

altair alves Pereira – cidadão
• Registra pedido de socorro para a área de saúde no Rio Grande do Sul.

• Apela aos participantes para que “não percam a oportunidade de levar ao conhe-
cimento dos parlamentares as reivindicações. É a hora, é a nossa vez, é a nossa 
oportunidade de nos queixar e dizer que a segurança, a educação, a saúde estão 
um caos e precisando de socorro para ontem”.

considerações dos Moderadores dos temas
tema: reforma Política

Moderador: deputado federal Henrique Fontana (Pt-rs)
• Bertolt Brecht dizia: “Pobre daquele que não compreende que o seu salário, o seu 

emprego, a escola dos seus filhos, a praça onde nos divertimos, a estrada por onde 
transitamos, tudo isso passa pela mediação democrática de poder que se define 
no âmbito da política”.

• Não pode funcionar bem uma democracia que, em primeiro lugar, custa cada vez 
mais caro. O custo das campanhas no Brasil aumentou 890% nos últimos anos. A 
última campanha nacional custou quatro bilhões e novecentos milhões de reais.
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• É quase consenso nacional o fato de que o sistema político brasileiro tem proble-
mas sérios a serem resolvidos.

• O Brasil vem crescendo economicamente e ganhando em autoestima. Porém, en-
frenta um dos maiores atrasos, que diz respeito à modernização do sistema políti-
co brasileiro, pois é o alicerce e o nascedouro da estrutura de poder no país.

• O povo paga cada centavo do valor gasto nas campanhas, mas é iludido por determi-
nadas visões, que dizem: “se o financiamento é privado, o povo não está pagando”. 

• Ao contrário, o povo paga de duas maneiras: 

 ▪ Quando o valor que financia as campanhas é embutido no preço dos produtos 
vendidos pelas empresas financiadoras (essa é a parte legal do financiamento).

 ▪ Quando uma obra é superfaturada, a vantagem obtida com o superfaturamen-
to vai financiar a campanha para obter mais vantagens, criando-se um círculo 
vicioso, que coloca a política sob permanente suspeição.

• Financiamento público exclusivo significa o barateamento das campanhas e reti-
ra do processo eleitoral o poder econômico. Não retira completamente, mas em 
grande parte, porque é cada vez mais difícil um pobre ou um representante das 
classes populares chegar ao parlamento.

• Quando se fala no direito de se eleger, não existe democracia plena, porque os 
cidadãos brasileiros não são todos iguais. “Que democracia é esta onde alguém 
tem perfil, vontade, disposição e ideias, mas não pode concorrer porque há uma 
barreira econômica”?
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• Existem também as listas fechadas, que são as dos grandes financiadores, que de-
cidem quem terá mais ou menos chance de se eleger. Às vezes, numa eleição para 
prefeito, concorrem dois candidatos: um com vinte milhões para a campanha e o 
outro com um milhão. Que democracia é essa?

tema: copa do Mundo, internet e Participação Popular
Moderadora: deputada Manuela d’ávila (PcdoB-rs)
• Lei Geral da Copa:

 ▪ Questionamentos: a lei fere ou não a soberania do país, a Fifa interferirá ou não 
em leis nacionais que possam prejudicar a população.

 ▪ As conquistas e direitos sociais da população dentro dos estádios: os benefí-
cios aos idosos e aos estudantes e a proibição ou não da venda de bebidas 
alcoólicas dentro dos estádios.

 ▪ Tribunal de exceção da Fifa (espaços jurídicos alterados em função do evento 
da Copa do Mundo): trata sobre a criminalização de condutas, as alterações no 
Estatuto do Torcedor, o qual se refere ao Campeonato Brasileiro e aos campe-
onatos que acontecem no nosso país.

• Internet e Participação Popular:

 ▪ Plano Nacional de Banda Larga: aborda a acessibilidade à internet por parte da 
população brasileira, quais tarifas serão cobradas, qual velocidade, na tentativa 
de universalizar o acesso à banda larga.
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 ▪ Lei de Cibercrimes, que a deputada moderadora chama de “AI-5 digital”: esta-
belece regras para os usuários da internet, restringido seu uso no Brasil. Esse 
tema é desconhecido da população, apesar de noventa milhões de brasileiros 
serem usuários da internet. Se aprovada essa lei, os brasileiros serão vigiados 
permanentemente, pois práticas on-line cotidianas serão criminalizadas. 

 ▪ Marco Civil da Internet: a lei que visa estabelecer regras e direitos na utilização 
da internet no Brasil, para poder haver punições e caracterização de crimes.

 ▪ A deputada Manuela D’Ávila afirma: “Se não temos direitos na internet, é es-
tranho existir legislação em relação a crimes. Se não tenho direito à privacida-
de, como tenho direito a ser vigiada por ser suspeita? Na vida real – a virtual é 
similar à real, porque são pessoas reais que operam a internet – tenho direito 
de estar na minha casa em privacidade. Ninguém tem o direito de entrar na 
minha casa, a menos que eu seja suspeita de algo. O que existe hoje em debate 
no Congresso é se vamos inverter a ordem, se, na nossa casa virtual vão poder 
entrar, arrombar a porta, sem que sejamos acusados, para garantir a ordem e, 
em tese, a ausência de crimes virtuais”.

• Outros temas abordados pela deputada Manuela:

 ▪ Sugere que a Ouvidoria Parlamentar formalize parcerias com os coordenado-
res das bancadas, na Câmara Federal, para a realização das audiências do pro-
jeto “A Câmara quer te ouvir”.
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 ▪ Defende maior qualidade para os presídios. Existe uma cultura na sociedade: 
quem defende dignidade para os presídios defende direito de bandido, desco-
nhecendo que o Brasil tem meio milhão de presos.

 ▪ Salienta que o depoimento de portadores de deficiência visual foi um dos mais 
fortes da audiência, reivindicando apoio para tornar as cidades acessíveis. Po-
rém, adverte que não é atribuição do Poder Legislativo encaminhar questões 
relacionadas à adaptação das cidades para transformá-las em ambientes aptos 
aos portadores de necessidades especiais (adaptação de calçadas; sinaleiras 
que emitem sons, adaptadas aos cegos). 

 ▪ Ressalta a ineficiência do site da Câmara dos Deputados, em relação ao trâmite 
de projetos de lei: “o site não é acessível. Quando dizem que as informações 
são transparentes, é preciso explicar que não adianta publicizar as matérias 
para torná-las transparentes. É preciso torná-las acessíveis para serem trans-
parentes. Então, o site da Câmara não confere transparência à atividade dos 
parlamentares, porque é complexo, é difícil acompanhar, por meio dele, os trâ-
mites dos projetos”. 

tema: Panorama da agricultura Brasileira
Moderador: deputado federal alceu Moreira (PMdB-rs)
• O deputado moderador afirma que: “A maior virtude de um parlamento é tratar 

sobre todos os temas e o seu maior defeito é tratar sobre todos os temas”. Na 
Câmara, trata-se sobre todos os temas. Há um centro de convergência muito maior 
pela generalização dos temas tratados. 
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• A respeito da Reforma Política, o deputado explana que: “o maior problema do 
Congresso hoje é o financiamento privado, pelo grau de independência que as pes-
soas não têm. A grande maioria tem uma relação de dependência aqui ou ali. (...) 
Há um grupo de parlamentares que busca desesperadamente recursos para fazer 
a eleição, e há outro que busca desesperadamente a eleição para fazer recurso”.

• Financiamento público exclusivo é importante para eleição não “virar um processo 
mercantilizado”.

• A “Lista fechada” é questão importante.

• Acerca da agricultura brasileira, deve-se trabalhar preconceitos como, por exem-
plo, a criminalização do grande produtor. Há necessidade de discutir o conceito 
do uso social da terra, “independente da divisa da cerca”. Deve-se discutir essas e 
outras questões: ambiental, agrária, social, dos quilombolas, das terras indígenas.

• O mapa da demarcação das terras no Brasil aponta que sobram 17% das áreas para 
plantar e colher.

• O Congresso Nacional é que tem condições de redigir novo pacto social, ouvindo a todos.

recomendações
À câmara dos deputados:

• Prioridade para a tramitação de projetos de lei relacionados à autonomia da 
Defensoria Pública da União.

• Melhoria da comunicação do site da Câmara dos Deputados com a população, uti-
lizando o vocabulário e a didática para a descrição das ações que o cidadão deve 
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adotar quando utilizar o site para concluir operações de informações ao público. 
Utilização de termos, palavras e frases mais populares e de fácil compreensão para 
o melhor entendimento do processo legislativo.

• Facilitar a compreensão do processo legislativo para o cidadão por meio do portal 
da Câmara. O depoimento do senhor Fernando Ozio (nº 13, p. 11), presidente da 
Associação das Vítimas de Doenças e Acidentes do Trabalho do Rio Grande do Sul 
(Avida-RS), relata diversas dificuldades enfrentadas ao acessar o sítio da Câmara.

• A deputada Manuela D’Ávila relata a ineficiência do site da Câmara dos Deputados, 
em relação ao trâmite de projetos de lei: “o site não é acessível. Ocorrem duas situ-
ações. Quando dizem que as informações são transparentes, é preciso explicar que 
não adianta publicizar as matérias para torná-las transparentes. É preciso torná-las 
acessíveis para serem transparentes. Então, o site da Câmara não confere transpa-
rência à nossa atividade (dos parlamentares), porque é complexo, porque é difícil 
acompanhar, por meio dele, os trâmites dos projetos. A solução é acompanhar o 
projeto e enviar e-mail para receber o andamento e a votação do projeto por e-mail”. 

ao Governo Federal – subsecretaria nacional de Promoção dos 
direitos da Pessoa com deficiência (snPd) – secretaria especial de 
direitos Humanos da Presidência da república:

• O Poder Legislativo, por meio da Ouvidoria, sugere a adaptação das cidades para 
transformá-las em ambientes aptos aos portadores de necessidades especiais 
(adaptação de calçadas; sinaleiras que emitem sons, adaptadas aos cegos). Tornar 
as cidades acessíveis para os deficientes.
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À Prefeitura Municipal de Porto alegre:
• O Poder Legislativo, por meio da Ouvidoria, sugere a adaptação das cidades para 

transformá-las em ambientes aptos aos portadores de necessidades especiais 
(adaptação de calçadas; sinaleiras que emitem sons, adaptadas aos cegos). Tornar 
as cidades acessíveis para os deficientes. 

• Encaminhamento da reivindicação de pavimentação no município de Almirante 
Tamandaré.
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6 – FlORiAnÓPOliS (SC)
data: 15/12/2011 

composição da Mesa diretora da audiência Pública
• Deputada estadual Luciane Carminatti (PT-SC) – representando o presidente da 

Assembleia Legislativa do estado de Santa Catarina, deputado estadual Gelson Merisio.

• Deputado federal Miguel Corrêa (PT-MG) – Ouvidor-geral da Câmara dos Deputados 
e coordenador do projeto “A Câmara quer te ouvir”.

• Deputada federal Romanna Remor (PMDB-SC).

• Deputado federal Luis Tibé (PTdoB-MG).

• Deputado federal Esperidião Amim (PT-SC). 

• Deputado federal Ronaldo Benedet (PMDB-SC). 

abertura do evento
As audiências públicas externas, promovidas pela Ouvidoria Parlamentar da Câmara dos 

Deputados por meio do projeto “A Câmara quer te ouvir”, é uma iniciativa do ouvidor-geral, 
deputado Miguel Corrêa, com o intuito de ouvir a opinião pública, que tem, nesse momento, 
a oportunidade de apresentar sugestões ao Congresso Nacional. A ideia é aproximar o Poder 
Legislativo da sociedade. Assim, as pessoas e os movimentos sociais nos estados têm a oportu-
nidade de sugerir e dizer o que esperam de seus representantes, tanto nas assembleias legisla-
tivas, onde se realizam as audiências públicas, quanto no Congresso Nacional. E a Câmara dos 
Deputados tem a oportunidade de cumprir uma das suas tarefas, que é ouvir a população.
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Diferente das audiências públicas realizadas no Congresso Nacional, em Brasília, onde 
existe uma mesa de expositores para determinado tema e uma plateia de debatedores 
composta de parlamentares e convidados, no projeto “A Câmara quer te ouvir”, a audiên-
cia pública é o espaço de ouvir os representantes da sociedade.

A concepção do projeto tem dois propósitos. Primeiro, fazer com que a Câmara se des-
loque do edifício do Congresso Nacional, centro do país e do poder, em Brasília, para cum-
prir sua finalidade, que é ouvir e aproximar-se da população. Segundo, por meio dos deba-
tes, colher opiniões e registrar as manifestações para encaminhar aos poderes públicos.

O projeto “A Câmara quer te ouvir” esteve em Florianópolis, capital do estado de San-
ta Catarina, em sua sexta audiência pública, e discutiu os seguintes temas: mobilidade 
urbana e contorno da Grande Florianópolis; enfrentamento ao crack e outras drogas; e 
distribuição dos royalties do pré-sal.

Na abertura da audiência, os deputados participantes manifestaram as suas opiniões.
O ouvidor-geral da Câmara dos Deputados, deputado federal Miguel Corrêa, afirma 

que, com o projeto “A Câmara quer te ouvir”, o compromisso dos parlamentares presen-
tes é ouvir a população. É uma forma de tornar o poder público um pouco mais acessível, 
de proporcionar diálogo com a Câmara Federal de maneira mais direta e objetiva, dando 
voz à opinião do cidadão. Significa dizer que é possível abrir os instrumentos de participa-
ção popular que o Poder Legislativo oferece ao cidadão.

A deputada estadual Luciana Carminatti, representando o presidente da Assembleia 
Legislativa, afirmou que a Ouvidoria Parlamentar é um mecanismo de transparência, de 
controle social e de participação. A Ouvidoria tem a função de democratizar a sociedade.
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O deputado federal Esperidião Amim considera elogiável o projeto “A Câmara quer te 
ouvir”. Afirma que esse é o fundamento da Ouvidoria Parlamentar, pois acredita que é 
importante ouvir. Ressalta que o Parlamento é o poder da República mais alvejado com 
críticas. Salienta, porém, que isso é bom porque significa transparência. Seria pior se, em 
razão das críticas recebidas, o poder público se fechasse, procurasse blindar-se. A Câmara 
dos Deputados, tão criticada e vigiada pela imprensa, assume atitude democrática, não 
fugindo da crítica. O projeto é uma atitude corajosa que significa “servir”, e não esquivar-
-se dos debates nem sentir-se superior ao sentimento popular. 

O deputado federal Luis Tibé destaca o sucesso que o projeto “A Câmara quer te ou-
vir” vem alcançando porque, além de trazer a população para o debate, aproximando-a 
da Câmara, os deputados participantes têm a oportunidade de conhecer os problemas 
regionais de cada capital visitada, levando os temas para discussão na Câmara Federal.

O deputado federal Ronaldo Benedet assinala que a mobilidade urbana é uma grande 
dificuldade no estado de Santa Catarina. Comunica a criação da Frente Parlamentar em 
defesa da conclusão das obras da BR-101. Para enfrentar o problema, sugere investir em 
obras de infraestrutura. Uma segunda opção é que as grandes cidades, como Florianópo-
lis, por exemplo, pensem em transportes alternativos e a consequente diminuição do nú-
mero de automóveis em circulação, priorizando taxis e ônibus como transporte público.

Referindo-se ao crack, o deputado Benedet afirma que 80% dos crimes no Brasil estão li-
gados às drogas. Destaca a criação do programa de enfrentamento às drogas, lançado pela 
presidenta Dilma Rousseff, com fundamento não somente na repressão, mas associado tam-
bém à informação, à educação e à redução de danos (o cuidado com o usuário de drogas), 
interligando as frentes de combate às drogas, como saúde, educação e segurança pública. 



91

A Câmara Quer Te Ouvir 

Em relação aos royalties do pré-sal, afirma que os recursos divididos entre os estados 
e municípios devem ter um vínculo com a formação do cidadão e ser investidos em edu-
cação, saúde, infraestrutura e tecnologia para competitividade.

Para a deputada federal Romanna Remor, o público que participa do projeto “A 
Câmara quer te ouvir” permite o exercício de democracia e cidadania, possibilitando a 
oportunidade de aproximar os que representam e os que são representados.

Referindo-se ao tema “distribuição dos royalties do pré-sal”, a deputada afirma que o 
assunto é importante para os cidadãos porque esses recursos que entrarão no país e fa-
rão parte da economia nacional, a partir do ano de 2020, possibilitarão deixar um legado 
às gerações futuras, para a sustentabilidade do Brasil. Tão importante quanto a distribui-
ção dos recursos é também a sua aplicação. Os estados produtores e os demais estados 
da federação disputam os recursos, com visões diferentes de quem pode ganhar e quem 
pode perder. Mas o país, como um todo, sairá perdendo se não houver atenção especial 
ao modo como esses recursos serão aplicados. 

A deputada parabeniza o ouvidor-geral, deputado federal Miguel Corrêa, e acredita 
que a iniciativa da Ouvidoria é um esforço grande e legítimo para que haja transparência 
dos atos do Poder Legislativo. É uma oportunidade de ouvir, mas também de expor os 
deputados e a Câmara, pois os parlamentares se colocam diante das pessoas para aten-
der qualquer cidadão, seja ele autoridade ou cidadão comum. Solicita que o ouvidor ana-
lise a possibilidade de retornar à Santa Catarina em 2012 com o projeto “A Câmara quer 
te ouvir”, para ouvir novamente os catarinenses, considerando que essa audiência está 
sendo realizada em dezembro, mês de férias e das festas de fim de ano, o que justifica a 
ausência, no evento, de pessoas e entidades importantes do estado de Santa Catarina.
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síntese dos debates
aldo Vagner Fernandes – representante da empresa XYZ inovações 
tecnológicas ltda.

• O Inmetro é um instituto excelente para regulamentar a qualidade dos produtos 
comercializados no país, porém está servindo a interesses escusos. O Inmetro ela-
borou normas para adaptadores, tornando compulsória a lei de plugs e tomadas. 
Afirma que o órgão vem cedendo às pressões para favorecer grandes empresas 
do estado de São Paulo, que querem excluir do mercado as pequenas e médias 
empresas certificadas para comercializar esses adaptadores.

• Assinala que sua empresa “quebrou” financeiramente em razão da política adota-
da, motivo pelo qual ele demitiu todos os seus funcionários. 

• Afirma que o Inmetro foi utilizado pelas grandes empresas do ramo de adaptado-
res e tomadas para retirar do mercado as pequenas empresas.

shirlei – representante do Movimento de Mulheres trabalhadoras
• Destaca a violência contra a mulher e a omissão do estado em relação às políticas 

de combate a essa violência. Santa Catarina é o único estado da União que não tem 
defensoria pública. Das 23 delegacias de mulheres, apenas 12 estão em funciona-
mento. Não existem casas de abrigos, centros de acolhimentos. Reivindica que a 
Ouvidoria retorne ao estado em 2012, porque existem muitas demandas e relatos 
que precisam ser divulgados. Afirma que não existe, no estado de Santa Catarina, 
uma política efetiva de combate à violência contra as mulheres.
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• Reivindica que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a 
violência contra a mulher no Brasil venha a Santa Catarina para ouvir as demandas 
das mulheres do estado. Composição da CPMI: presidente: deputada Jô Moraes 
(PCdoB); vice-presidente: deputada Keiko Ota (PSB) e relatora: senadora Ana Rita 
(PT-ES).

• Menciona o Projeto de Lei nº 2.369/03, do deputado Mauro Passos, que dispõe so-
bre o assédio moral nas relações de trabalho. Solicita apoio para a proposta e cita 
que não existe lei que trata sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. 

dirceu dresch – deputado estadual (Pt-sc) 
• Ressalta a importância de se discutir o processo democrático do país. Apesar do 

avanço tecnológico mundial (tablet, celulares), ainda existem aspectos de atraso, 
como, por exemplo, milhares de pessoas sem acesso à telefonia. Ainda há muito 
o que fazer. É necessário discutir democracia, porque a sociedade ainda não está 
acostumada a participar do processo democrático e da construção do seu futuro.

terezinha – Presidente do PtdoB no estado de santa catarina
• Faz críticas à aprovação da “Lei da Palmada”, que proíbe o uso de castigos físicos 

na educação de crianças e adolescentes. Discorda da proposta e acredita que a lei 
deve ser revista. 
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Kátia – representante do movimento dos funcionários demitidos do 
Banco do Brasil

• Relata os efeitos e consequências do Programa de Desligamento Voluntário (PDV) 
do Banco de Brasil (demissões no Banco do Brasil), colocado em prática pela admi-
nistração pública federal a partir de 1993 até 2001.

• Salienta que os demitidos do Banco do Brasil reivindicam a devolução do dinhei-
ro das contribuições dos funcionários à Caixa de Previdência dos Funcionários do 
Banco do Brasil (Previ), que ficou retido com as demissões, o que equivale a 70% 
das contribuições.

• Relata que, em razão das demissões, milhares de famílias foram destruídas, e con-
tabilizados mais de trinta suicídios. 

• Pede o reconhecimento dos direitos trabalhistas, direitos previdenciários e direi-
tos ao plano de saúde dos demitidos do Banco do Brasil.

Maria elisa – representante da secretaria de estado de Justiça e 
cidadania 

• Menciona as crises de abstinência de dependentes internados nos sistemas pri-
sionais e as poucas possibilidades reais do estado brasileiro para o enfrentamento 
ao crack. Embora existam políticas de enfrentamento ao crack, não existe ação 
efetiva: que apoio real teremos para enfrentar as drogas dentro do sistema peni-
tenciário brasileiro? 
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ricardo del Monte – Presidente do PtdoB de camboriú-sc 
• Sugere investir no modelo de educação integral e valorização do professor.

Udo – diretor do Parque da cidade de Joinville-sc 
• Solicita revisão da lei de proteção aos adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente) que, em sua opinião, protege os adolescentes, mas deixa a socieda-
de desprotegida diante de jovens envolvidos com a criminalidade.

Geneci – conselheira do Posto de saúde da agronômica, 
Florianópolis-sc

• Relata que o posto de saúde onde trabalha é obrigado a atender internos de uma 
penitenciária vizinha. Reivindica que os presos sejam atendidos em unidades de 
saúde dentro da própria penitenciária, que sejam alocados recursos para criação 
de uma equipe de saúde para atender os internos, dentro da própria penitenciária.

lucas – representante do PtdoB em Florianópolis-sc
• Salienta que as pessoas reivindicam melhorias, porém, ninguém as busca, mas es-

peram que o estado apresente soluções. Reivindica mobilidade urbana, melhorias 
no transporte, na saúde, na educação, porque seria a maneira de resgatar os jo-
vens do crack e outras drogas.

adriana Moretto – trabalha no tribunal de Justiça, na corregedoria 
de execuções Penais

• Em relação ao item que trata sobre o atendimento de presidiários no posto de 
saúde da Agronômica, esclarece que existe uma portaria interministerial a respeito 
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das normas de saúde no sistema penitenciário. Esse documento define que é atri-
buição do Estado, com a colaboração do Ministério da Justiça, o acompanhamento 
de saúde dos presos nas unidades prisionais.

recomendações
ao congresso nacional:

• Solicita que a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga a violên-
cia contra a mulher no Brasil venha a Santa Catarina para ouvir as demandas das mu-
lheres do estado. Composição da CPMI: presidente: deputada Jô Moraes (PCdoB); 
vice-presidente: deputada Keiko Ota (PSB) e relatora: senadora Ana Rita (PT-ES).

• Refere-se projeto de Lei nº 2.369/2003, do deputado Mauro Passos, que dispõe so-
bre o assédio moral nas relações de trabalho. Solicita apoio para a proposta e cita 
que não existe lei que trata sobre assédio sexual no ambiente de trabalho.

ao Poder executivo Federal:
• Apurar declaração de que o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade 

e Tecnologia) sofre pressões para favorecer grandes empresas, em detrimento 
das pequenas e médias. Comunicar o fato ao Ministério da Indústria e Comércio e 
ao Inmetro em Brasília e pedir para verificar (adoção de providências).

À Prefeitura Municipal de Florianópolis:
• Atendimento de presidiários em centro de saúde da Agronômica.
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• O posto de saúde é obrigado a atender internos de uma penitenciária vizinha. 
Reivindicação para que os presos sejam atendidos em unidades de saúde dentro 
da própria penitenciária, que sejam alocados recursos para criação de uma equipe 
de saúde para atender os internos, dentro da própria penitenciária.
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7 – GoiÂnia (Go)
data: 9/3/2012

composição da Mesa diretora da audiência Pública
• Deputado estadual Talles Barreto (PTB-GO).

• Deputado federal Miguel Corrêa (PT-MG) – Coordenador do projeto “A Câmara 
quer te ouvir” e ouvidor-geral da Câmara dos Deputados.

• Deputado federal Armando Vergílio (PSD-GO) – Moderador do tema “Violência na 
Região do Entorno”.

• Deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO) – Moderador do tema “Mobilidade 
Urbana – Transporte Público”.

• Deputado federal Leandro Vilela (PMDB-GO) – Moderador do tema “Duplicação 
da BR-060”.

• Deputado federal Rubens Otoni (PT-GO) – Moderador do tema “Reforma Política”.

• Deputado federal Luis Tibé (PTdoB-MG) – Moderador do tema “Tema Livre”.

síntese dos debates
eudes Vigor – Vereador de Goiânia-Go

• Sugere investimento em presídios, para combater a violência. Delegacias estão 
lotadas de presos e a sociedade está exposta aos bandidos, sem ter o que fazer.
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Pedro – Funcionário público estadual
• Refere-se à Operação Monte Carlo, afirmando que o envolvimento de políticos 

goianos mancha a imagem do estado.

• Sobre a reforma política, destaca a importância do financiamento público das cam-
panhas políticas para evitar, por exemplo, episódios como o envolvimento de polí-
ticos de Goiás na Operação Monte Carlo.

• Reivindica o fim do fator previdenciário, que penaliza os aposentados.

luciano caixeta – cidadão
• Refere-se à Lei de Licitações (Lei nº 8.666/2003), que afeta a qualidade das obras 

quando abre mão do projeto para a contratação de empresas. Solicita que a arqui-
tetura e a engenharia no Brasil sejam valorizadas no processo de contratação.

Valbeni de oliveira – Presidente do PtdoB de aparecida de Goiânia 
• Lembra que, para retirar carteira de identidade em todo território nacional, o cida-

dão necessita apenas da certidão de nascimento.

• Sugere rever o Código Brasileiro de Trânsito para que o cidadão possa tirar a 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em qualquer estado brasileiro, que não 
seja o seu domicílio (nas mesmas condições para a Carteira de Identidade). Hoje 
o Código de Trânsito permite que o cidadão possa tirar sua licença de habilitação 
apenas no estado em que reside, porém, a pessoa pode trabalhar em um município 
e morar em outro.
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João Vitor – integra a associação de agentes e Fiscais da companhia 
Metropolitana de transporte coletivo (cMtc) de Goiânia

• Sobre mobilidade urbana e transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, 
salienta que a solução não pode ser somente a implementação de tecnologia para 
garantir transporte coletivo de qualidade. 

• Refere-se sobre a participação da sociedade civil nas decisões a respeito da política 
de transporte coletivo.

• Salienta a necessidade de aprovação do Plano Nacional de Mobilidade Urbana.

Wagner da silva Ferreira – Presidente do conselho das associações de 
Bairros de Goiânia 

• Acerca da mobilidade urbana, questiona os parlamentares do estado de Goiás a 
respeito da quantidade de repasse de recursos para resolver o problema do trans-
porte público em Goiânia.

• Sobre reforma política, salienta que há muitos anos a proposta está em discussão, 
porém, até hoje não foi concluída. Pergunta se existe previsão para ser concluída.

• Solicita informações a respeito das obras de conclusão da rodovia BR-060 e se 
existe prazo para seu término.

leandro dias – agente de Pastorais negros e da Pastoral da 
Juventude do Meio Popular

• Não se pode pensar em redução de violência (armar mais a polícia, construir mais 
presídios, reduzir a maioridade penal) sem priorizar instrumentos públicos para 
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combatê-la, como: alternativas de educação, cultura e lazer para a juventude (pra-
ças de lazer, melhores escolas), dispostos no Estatuto da Juventude. 

• A respeito da reforma política, até que ponto os negros e as mulheres estarão con-
templados (já que são minorias no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais 
e câmaras municipais) e até que ponto a reforma está sendo pensada de maneira 
que a política não seja herança transmitida de pais para filhos, ou seja, filhos her-
dam herança política de pais que são deputados, senadores, governadores, etc. 
Necessidade de Reforma Política para que algum dia os representantes das mino-
rias, como presidentes de associações de moradores, também tenham acesso à 
representação política e possam participar das Casas políticas brasileiras.

davidson costa – Vereador de Goiânia-Go 
• Cumprimenta a presidente Dilma Rousseff pela liberação de recursos para o aten-

dimento dos doentes renais crônicos.

• Demonstra preocupação com a saúde do povo brasileiro. Afirma que o Brasil é 
a sexta economia mundial, porém, está classificado em 84ª lugar no Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). Para ele, a riqueza do mundo está dentro do 
Brasil, mas ela deve ser distribuída. 

Gilson romanelli – Morador da cidade de aruanã-Go 
• A reforma administrativa da Fundação Nacional do Índio (Funai), por meio do 

Decreto nº 7.056, de 28 de dezembro de 2009, extinguiu a Casa do Índio, em Goiânia, 
sede regional da Funai, causando transtorno para as comunidades indígenas do 
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Vale do Araguaia, que abrange cidades dos estados de Goiás e de Mato Grosso. A 
cidade de Aruanã é sede da comunidade Carajás. 

• As comunidades estão abandonadas, especialmente em relação à assistência à saúde. 
Em nome das comunidades indígenas, reivindica a revisão do decreto citado. Acredita 
que a extinção da Casa do Índio é preconceito, por tratar-se de “coisa de índio”.

elias – cidadão 
• Registra que a polícia em todo o país encontra dificuldades no combate ao uso de 

drogas e atua muito na repressão ao usuário e pouco em relação ao pequeno e mé-
dio traficante, que se passa por usuário para revender para os grandes traficantes.

• Reivindica a reforma do Código Penal, em relação às leis arcaicas. A necessidade de 
mudança começa pela questão da segurança.

Jurandir Beraldo de Moraes – Morador da cidade de Juçara-Go
• É carpinteiro e estudante de arquitetura e urbanismo da Universidade Paulista.

• Reivindica a revisão de acordo da Universidade Federal de Goiás (UFG), que não 
aceita bolsista de outras instituições, prejudicando os estudantes carentes.

Ulisses de sousa – líder comunitário da Vila União e vice-presidente do 
conselho comunitário da região do sudoeste

• Destaca a importância do evento, afirmando que a população de Goiás tem o privi-
légio de receber os parlamentares integrantes do projeto “A Câmara quer te ouvir”.

• Parabeniza os deputados federais presentes à audiência.
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reinaldo – associação de Bairros de Goiânia 
• Reivindica, dos representantes da bancada federal presentes ao evento, atenção 

especial à saúde pública do estado de Goiás. 

José Vitor – Funcionário da associação de agentes e Fiscais da 
companhia Metropolitana de transporte coletivo (cMtc) de Goiânia

• Ressalta a importância de humanizar o transporte público da região metropolitana 
de Goiânia. 

• Destaca os poucos recursos destinados à CMTC para gerir o transporte público da 
capital.

Warley lopes – representante do conselho tutelar de santa Bárbara 
de Goiás 

• O avanço do consumo de drogas no interior do estado está relacionado à ausência 
de criação, nos municípios, de conselhos municipais de juventude. Necessidade de 
valorização desses órgãos pelos governos estadual e municipal. Reivindica maior in-
vestimento na juventude do país, que representa quase cinquenta milhões de jovens.

lucsan – Psicólogo, astrólogo, professor e presidente da comunidade 
católica luz do libertador, em Goiânia

• A respeito do combate e enfrentamento à epidemia de drogas, sugere investimen-
to na educação, preparando os jovens na condição de ser humano, com valores 
humanísticos e sociais, resgatando os valores da dignidade humana para afastar a 
juventude da alienação e da criminalidade.
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andrea cristina – Juventude do Pt de Goiás 
• Demonstra preocupação com os índices crescentes de jovens e crianças que entram 

no mundo das drogas. Sugere a criação de lei para prevenir, porque as drogas (crack) 
estão relacionadas não apenas à degradação familiar, mas a todos os crimes.

• Sugere que a bancada federal do estado de Goiás ouça mais a juventude e apresen-
te projetos sociais para afastar os jovens das drogas.

• Ressalta que o Programa Universidade para Todos (Prouni) proporcionou o ingres-
so de estudantes de baixa renda à Universidade.

cleiton Bispo – servidor público do instituto Federal de Goiás
• Salienta que a presença da Ouvidoria Parlamentar em Goiás cria uma interativida-

de com a população.

• Manifesta preocupação com a partidarização dos meios de comunicação.

• Preocupa-se com o predomínio do poder na reforma política: o jovem deve ser 
convidado para dialogar.

• Afirma que o jovem está totalmente desagregado da política e menciona a crise de 
representatividade no estado de Goiás. O jovem não sabe o que é partido político 
e não se vê representado.

• Demonstra preocupação com o idoso, que deveria ser visto como pessoa que con-
tribui para a sociedade. 

• Menciona que devem ser criados outros meios de aproximação entre a Câmara 
dos Deputados e a população, a exemplo do projeto “A Câmara quer te ouvir”.
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aurea de oliveira – cidadã
• Reivindica apoio dos deputados federais de Goiás para ajudar sua família a conse-

guir uma casa, por meio do programa Minha Casa, Minha Vida.

considerações dos Moderadores dos temas
tema: Violência na região do entorno

Moderador: deputado armando Vergílio 
• Manifesta preocupação com a exigência da Federação Internacional de Futebol 

(Fifa) para a liberação da venda de bebidas alcoólicas nos estádios de futebol du-
rante a Copa do Mundo de 2014. Cita que essa determinação trará mais violência 
aos estádios.

• Demonstra preocupação com grandes centros urbanos de Goiás: a região do en-
torno de Goiânia e a região do entorno de Brasília.

• Dados a respeito do entorno do Distrito Federal:

 ▪ 17,5% da população de Goiás vive no entorno de Brasília;

 ▪ 30% da violência do estado de Goiás concentra-se no entorno de Brasília;

 ▪ 50% dos homicídios dolosos (com intenção de matar) concentram-se nos muni-
cípios da região do entorno.

• É necessária uma conjugação de esforços dos estados de Goiás e do Distrito 
Federal, da União e dos municípios da região para buscar uma solução adequada a 
fim de minimizar a violência.
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tema: duplicação da Br-060
Moderador: deputado leandro Vilela 
• A duplicação e restauração da BR-060, no estado de Goiás, é a maior obra rodoviária 

em execução hoje no Brasil. Por ela passam, diariamente, cerca de 20 mil veículos. 

• A respeito da conclusão da rodovia, que liga a capital Goiânia à cidade de Jataí e 
tem a extensão de 300 quilômetros, afirma que a obra conta com o apoio e partici-
pação total da bancada federal do estado, que está empenhada na sua conclusão. 
Contemplará uma região composta por sessenta municípios goianos.

• Os recursos do governo federal destinados à duplicação e restauração da rodovia 
são de cerca de 1,6 bilhão de reais. Desse orçamento, já foram aplicados cerca de 
400 milhões de reais para a conclusão de 108 quilômetros de estrada.

• Ressalta a importância da obra, mencionando dados da Polícia Rodoviária Federal, 
que apontam: no ano de 2011, houve 951 acidentes na BR-060, no perímetro urbano 
da cidade de Goiânia. Desses acidentes, resultaram 448 feridos leves, 208 feridos 
em estado grave e 40 mortes em decorrência da falta da duplicação da rodovia.

• A conclusão da rodovia, além de trazer mais desenvolvimento para a região e 
maior segurança para o usuário, significará também a redução do custo do trans-
porte de carga.

• Também beneficiará a ferrovia Norte-Sul, com saída pela cidade goiana de Anápolis 
em direção aos estados de Minas Gerais e São Paulo. Quem abastece a ferrovia é 
a rodovia BR-060.
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• Ressalta que não faltaram recursos em momento algum para a obra e que o governo 
federal garante recursos para a conclusão total da rodovia ainda neste ano de 2012.

• Afirma que as obras serão concluídas em tempo recorde, em 2 ou 3 anos, sendo 
que a previsão era de 4 anos.

tema: Mobilidade urbana – transporte Público
Moderador: deputado Jovair arantes
• O projeto “A Câmara quer te ouvir”, de fato, aproxima a Câmara da população. 

• O transporte coletivo de Goiânia e da região metropolitana atende mais de um 
milhão de pessoas. É uma questão “intocável” na cidade de Goiânia.

• Menciona denúncia do Sindicado dos fiscais da CMTC (Rede Metropolitana de 
Transporte Coletivo) de Goiânia, divulgada na imprensa local: as empresas de 
transportes coletivos nunca foram multadas e os fiscais não têm autonomia para 
fiscalizar e autuar irregularidades de veículos (ônibus). Os fiscais só teriam direito 
de organizar filas e são agredidos pelos usuários.

• Afirma que o usuário desconhece os órgãos de controle e fiscalização do trans-
porte coletivo, porque não existe controle social em relação “à galinha dos ovos 
de ouro do transporte coletivo”. Quem fiscaliza são os próprios donos dos ônibus. 
Evidente que não atendem aos anseios da comunidade.

• Goiânia é a cidade que conta com maior o número de automóveis per capita de to-
das as capitais brasileiras. No ano de 2020, existirá 1,7 milhão de veículos circulando 
na cidade.
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• Não existe planejamento ou priorização para o transporte coletivo na cidade, ra-
zão pela qual é impossível estimular uma política para sua utilização pela popula-
ção e desestimular o uso de automóveis. 

• Falta ao transporte coletivo da capital de Goiás fiscalização, responsabilidade com 
o transporte público, respeito ao usuário, ou seja, gerenciamento do problema.

• Apesar de Goiânia ser a segunda capital mais jovem do Brasil (tem 80 anos), em rela-
ção à mobilidade urbana, já apresenta problemas crônicos de cidades centenárias. 

• O deputado finaliza afirmando que a democracia brasileira é uma das mais jovens 
do mundo e uma das que tem mais estabilidade e que está mais consolidada, por-
que, apesar dos problemas em relação aos políticos do país, ainda assim eles têm 
dado respostas positivas.

tema: reforma Política
Moderador: deputado rubens otoni
• Avalia que a participação popular no projeto “A Câmara quer te ouvir” é um treina-

mento da cidadania, e o cidadão aumentará sua participação à medida em que au-
mentar suas oportunidades de participação. A Ouvidoria Parlamentar da Câmara, 
com esse projeto, está dando a oportunidade ao cidadão de participar das discus-
sões de temas debatidos no Congresso Nacional.

• Lembra que a política pode ser feita de maneira ética e com respeito à cidadania.

• Analisa que o tema da reforma política não é um debate fácil, é complexo e polêmi-
co, porque existem diferentes e diversas opiniões e contradições, razão pela qual 
não existe acordo, logo, o tema vem se arrastando.
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• O relatório apresentado pelo deputado Henrique Fontana (PT-RS), relator da ma-
téria na Comissão Especial da Reforma Política, diz que infelizmente ainda não 
existe entendimento a respeito dos pontos abordados.

• Existem polêmicas e divergências a respeito do financiamento público de campa-
nhas, o deputado Rubens Otoni acredita não ser mais possível que políticos sejam 
escolhidos mais pelas estruturas de suas campanhas do que pelas ideias, projetos, 
programas e compromissos com a sociedade.

• O deputado considera que a Câmara dos Deputados está empenhada em agilizar 
esse debate e pede que a opinião pública acompanhe as discussões sobre o tema, 
por meio do portal da Câmara e do portal do deputado Rubens Otoni, que é per-
manentemente atualizado em relação à Reforma Política.

• Afirma que existe preocupação com a representatividade das minorias – que na ver-
dade não são minorias: as mulheres, por exemplo, são mais de 50% da população e do 
eleitorado, porém, possuem menos de 10% de representação no Poder Legislativo. É 
uma questão que está sendo pensada: maior inclusão de negros, mulheres, jovens. 

tema livre
Moderador: deputado luis tibé
• Cumprimenta os participantes, destacando a importância do projeto “A Câmara 

quer te ouvir” para o enriquecimento dos debates na Câmara Federal. 

• Ressalta que o aspecto mais importante do projeto é a aproximação da Câmara 
com a população.
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• Cumprimenta o presidente do PTdoB (Partido Trabalhista do Brasil) do município 
de Aparecida de Goiânia, declarando que o partido é uma dissidência do PTB, for-
mado por jornalistas de São Paulo com o compromisso de construir uma política 
mais ética.

• Reafirma o compromisso da Ouvidoria em encaminhar as reivindicações dos 
participantes.

recomendações
ao congresso nacional:

• Rever o Código Brasileiro de Trânsito para que o cidadão possa tirar a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH) em qualquer estado brasileiro que não seja o seu 
domicílio (nas mesmas condições para a Carteira de Identidade). Hoje o Código de 
Trânsito permite que o cidadão possa tirar sua licença de habilitação apenas no esta-
do em que reside, mas a pessoa pode trabalhar em um município e morar em outro.

ao Poder executivo Federal: 
• Solicitação de informações ao Departamento Nacional de Infraestrutura de 

Transportes (DNIT) a respeito das obras da rodovia BR-060 (Goiânia-Jataí) e se 
existe prazo para ser concluída. Reivindicação de conclusão da rodovia.

• Revisão do Decreto nº 7.056, de 28 de dezembro de 2009, da reforma adminis-
trativa da Fundação Nacional do Índio (Funai), que extinguiu sua sede regional, a 
Casa do Índio, em Goiânia, causando transtorno para as comunidades indígenas do 
Vale do Araguaia, que abrange cidades dos estados de Goiás e de Mato Grosso. A 
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cidade de Aruanã é sede da comunidade Carajás. As comunidades estão abandona-
das, especialmente em relação à assistência à saúde. 

ao Governo estadual e Prefeitura Municipal de Goiânia:
• Criação de conselhos municipais da juventude nos municípios como alternativa 

para enfrentamento às drogas. 

• Maior investimento em políticas direcionadas à juventude.
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8 – MACEiÓ (Al)
data: 30/3/2012

composição da Mesa diretora da audiência Pública
• Deputado Antonio Albuquerque – Presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas.

• Deputada federal Rosinha da Adefal (PTdoB-MG).

• Deputado federal Luis Tibé (PTdoB-MG) – Ouvidor-geral em exercício.

abertura do evento
A Assembleia Legislativa do estado de Alagoas abriu suas portas no dia 30 de março 

de 2012 para receber o projeto “A Câmara quer te ouvir”, uma iniciativa da Ouvidoria 
Parlamentar da Câmara dos Deputados, que tem como objetivo, por meio das audiências 
públicas, aproximar-se da população e reduzir a distância que separa a sociedade dos 
poderes Legislativo federal (Câmara dos Deputados) e estadual (assembleias legislativas 
e câmaras municipais). 

Na oitava audiência pública, realizada na cidade de Maceió, os deputados federais ouvi-
ram reivindicações relacionadas aos mais diferentes temas: segurança pública, transportes, 
ciclovia, moradia, acessibilidade e políticas públicas de assistência social. Cada audiência do 
projeto “A Câmara quer te ouvir” realizada nas capitais brasileiras tem o objetivo de fazer 
com que as demandas do povo possam ser recebidas pelos legisladores brasileiros. 

A audiência foi conduzida pelo deputado Luis Tibé (PTdoB-MG), ouvidor-geral substituto, 
que representou o ouvidor-geral da Câmara, deputado Miguel Corrêa (PT-MG). O parlamentar 
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afirmou que o projeto, criado em 2011, foi idealizado em formato que prevê audiências públi-
cas nas capitais para ouvir os cidadãos sobre temas em discussão no Legislativo. 

O deputado Federal Luis Tibé (PTdoB-MG) afirmou que “o objetivo é garantir a influên-
cia da população nas decisões do Congresso Nacional. Queremos a influência da popula-
ção na condução dos nossos trabalhos. Já ouvimos mais de 1,2 mil entidades em Goiânia, 
Porto Alegre, Florianópolis, Campo Grande, Manaus, Natal e no Rio de Janeiro e tenho 
certeza que as demandas apresentadas a nós serão cobradas ao governo federal, tanto 
pela Ouvidoria da Câmara quanto pelas bancadas de cada unidade da federação”. O pro-
jeto já trouxe resultados satisfatórios e a maior prova são as sugestões apresentados pela 
sociedade. “Passamos por diversas regiões brasileiras e sempre fomos bem recebidos pe-
los parlamentos. É perceptível que o povo quer sugerir e cobrar dias melhores e a Câmara 
tem, por obrigação, fortalecer a interlocução com a população”.

A deputada federal Rosinha da Adefal (PTdoB-AL) acrescentou que a distância geográ-
fica dificulta as cobranças ou sugestões que a sociedade coloca como prioridade. “Estar 
próximo do povo é de fundamental importância na construção de uma sociedade melhor. 
E esse projeto robustece o sentimento de exigência que todos nós, como cidadão, temos”.

Para o presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, deputado estadual Antônio 
Albuquerque, toda e qualquer iniciativa que tenha como objetivo a aproximação com o 
povo é vista com bons olhos. “Esse posicionamento da Câmara Federal, entre outras ini-
ciativas, em muito ajuda no fortalecimento da democracia”.

Os membros da sociedade civil organizada presentes à audiência fizeram reivindica-
ções aos parlamentares. 
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síntese dos debates
alan Pierra – líder comunitário do complexo Benedito Bentes

• O primeiro representante da sociedade civil organizada a utilizar a tribuna da Casa 
de Tavares Bastos. Alega que “Precisamos de transporte de qualidade e de ciclo-
vias em Maceió. Além disso, levando-se em consideração o contexto nacional, 
queremos leis que punam, com mais rigor, aquelas pessoas que cometem crimes 
contra a vida”, cobrou ele. 

Manoel oliveira – Presidente da associação dos Moradores do 
conjunto João sampaio ii

• Reclamou da falta de moradia para as pessoas de baixa renda. “No meu bairro, 
por exemplo, famílias vivem invadindo terrenos e montando barracos de lona para 
ter onde se abrigar do frio e do calor. Cadê as emendas federais para a construção 
de conjuntos habitacionais para os pobres? E a segurança precisa ser melhorada. 
Faltam policiais nas ruas. Espero que o Congresso Nacional aprove o piso nacional 
para as polícias”, declarou. 

cacá Martins – liderança do Partido democrático trabalhista (Pdt)
• Alegou que a capital alagoana necessita de ciclovias e de acessibilidade. “Nosso 

plano diretor não é cumprido, e Maceió está cheia de irregularidades por todos 
os lados. Não existe acessibilidade para as pessoas com deficiências visual e físi-
ca nem nas ruas, nos órgãos públicos e nem nos estabelecimentos comerciais. A 
legislação deve ser mais dura com quem descumpre as normas que protegem os 
deficientes”, observou o pedetista.
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anabela couto – Professora universitária 
• A Câmara dos Deputados deve elaborar leis que protejam os brasileiros inseridos 

nas camadas mais humildes. Afirma que “A política de assistência social não deve 
apenas dar bolsas que mais parecem esmolas para o pobre comprar uma cesta 
básica. Quando chegar uma lei com esse propósito nas Casas legislativas, os se-
nhores devem recusá-las. A ajuda financeira precisa existir sim, mas apenas de for-
ma emergencial. O essencial é que o projeto macro envolva cursos de capacitação 
para as comunidades carentes, que ofereça escola com contraturno escolar na uni-
dade de ensino” (visa ampliar o tempo de permanência dos alunos no ambiente 
escolar, promovendo atividades educacionais, culturais, recreativas e esportivas).

Maria celia Borges de Freitas – cidadã
• Sugeriu que as pessoas, quando fossem abrir empresas, também comprovassem 

filiação ao INSS. Em sua opinião, muitos microempresários não estão segurados. 
Além de ser proteção para eles, seria uma forma de aumentar as contribuições 
previdenciárias.

• Sugeriu um projeto de lei exigindo dos motoristas que comprovem se possuem 
benefício por doenças mentais. “Tem muita gente incapaz para o trabalho por de-
sequilíbrio mental e, no entanto, passaram no teste psicotécnico dos Detrans da 
vida. Tem muito louco dirigindo”.
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9 – Belo HoriZonte (MG)
data: 28/6/2012

composição da Mesa diretora da audiência Pública
• Vereador Léo Burguês de Castro (PSDB) – Presidente da Câmara Municipal de Belo 

Horizonte, Minas Gerais.

• Deputado federal Miguel Corrêa (PT) – Ouvidor-geral da Câmara dos Deputados.

• Deputado federal Reginaldo Lopes (PT).

• Vereador Ronaldo Gontijo (PPS) – Primeiro-secretário da Câmara Municipal de 
Belo Horizonte.

• Vereador Adriano Ventura (PT). 

• Vereador Bruno Miranda (PDT). 

• Vereador João Oscar (PRP). 

• Vereadora Maria Lúcia Scarpelli (PCdoB). 

• Vereadora Neusinha Santos (PT).

• Vereador Paulinho Motorista (PSL).

• Vereador Silvinho Rezende (PT). 

Presenças registradas no Plenário da audiência
• Célia Barroso – Ouvidoria-Geral do estado de Minas Gerais, representando o gover-

nador do estado, Antônio Anastasia.
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• Eduardo Generoso – Defensor público, representando a Defensoria Pública Geral 
de Minas Gerais.

• Eustáquio Norberto de Almeida – consultor jurídico representante da Fecomércio 
de Minas Gerais.

• Frederico Avelar – Diretor do Conselho de Relações Governamentais, representan-
do o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas).

• Antônio de Pádua Galvão – Ouvidor do Conselho Regional de Economia de Minas 
Gerais.

• Harold Hercy Coelho Júnior – 2º Secretário do Sindicato dos Administradores do 
estado de Minas Gerais.

• Carla Tângari – Coordenadora da Ouvidoria do Tribunal de Contas do estado de 
Minas Gerais.

• Hebe-Del Kader – Coordenador-geral do Sindicato dos Trabalhadores do Poder 
Judiciário Federal de Minas Gerais.

• Alexandre Borjaili – Presidente da Associação Brasileira de Revendedores de GLP 
(Asmirg).

• Cristina Del Papa – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Instituições 
Federais de Ensino em Minas Gerais (Sindifes).

• José de Fátima Felício – Diretor do Sindicato dos Empregados em Empresas de 
Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais (Sindimetro).
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síntese dos Pronunciamentos das autoridades
léo Burguês de castro – Vereador e presidente da câmara Municipal 
de Belo Horizonte 

• Cumprimenta a Ouvidoria Parlamentar em sua passagem pela capital mineira. O 
projeto “A Câmara quer te ouvir” é exemplo de modelo de representatividade de-
mocrática, porque vai até o cidadão e lhe franqueia a palavra, emprestando voz 
aos destinatários das decisões políticas, aperfeiçoando a democracia representati-
va. É um projeto que veio para ficar. 

• Anuncia a criação, em sua gestão, de projeto similar na Câmara de Vereadores de 
Belo Horizonte: os vereadores irão a cada bairro e vila, debater os assuntos mais 
relevantes que estiverem em pauta, ouvindo os cidadãos de Belo Horizonte, de 
acordo com as necessidades de cada comissão da Câmara.

célia Barroso – ouvidoria-Geral do estado de Minas Gerais 
• Parabeniza o ouvidor, deputado Miguel Corrêa, pela iniciativa, e a Câmara de Belo 

Horizonte pela criação do projeto “A Câmara quer te ouvir” em Minas Gerais. 

• Salienta a importância de uma Ouvidoria como órgão de interlocução entre so-
ciedade e governo. A Ouvidoria veicula a voz do cidadão junto ao gestor público, 
que identifica as necessidades para a melhoria da qualidade dos serviços e para a 
reformulação do serviço que é prestado.

• Afirma que “Um trabalho eficaz de Ouvidoria significa avanço da democracia e 
maior facilidade de interlocução do cidadão para com o gestor”. 
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• Salienta que o resultado desse projeto representará grande avanço para a Câmara 
dos Deputados e para todas as ouvidorias que se aproximam dos cidadãos, reali-
zando um trabalho pró-ativo, não apenas passivo, esperando a manifestação.

eduardo Generoso – defensor público, representando a defensoria 
Pública de Minas Gerais 

• Parabeniza a Câmara dos Deputados pelo projeto “A Câmara quer te ouvir”, res-
saltando que ouvir o cidadão é ouvir aquele que é o destinatário das questões da 
sociedade.

• Enfatiza a necessidade de reestruturação e fortalecimento das defensorias públi-
cas em todo o Brasil. 

• Reconhece que o governo do estado tem reestruturado e fortalecido a Defensoria 
Pública de Minas Gerais.

• Menciona a existência de importantes projetos de lei em tramitação na Câmara 
Federal que visam fortalecer as defensorias públicas, para que tenha acesso à Justiça 
o cidadão que não tem como pagar advogado e necessita do defensor público.

• Aponta que o maior desafio hoje é a reestruturação e fortalecimento das defenso-
rias públicas em todas as comarcas do Brasil.

• Enfatiza, aos representantes da Câmara Federal e da Câmara Municipal, a necessi-
dade de fortalecer as defensorias públicas, que representam o cidadão carente, o 
qual necessita ter seus direitos defendidos na Justiça.
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reginaldo lopes – deputado – tema: lei de acesso à informação e 
reforma do ensino Médio

• O projeto “A Câmara quer te ouvir” conseguiu interpretar a essência do que é o 
mandato parlamentar.

• Na opinião do deputado Reginaldo, os deputados “representam o povo, mas ja-
mais podem substituir o povo”. Essa forma de representação deve ser a caracte-
rística do Parlamento, seja federal, estadual ou municipal. A opinião popular enri-
quece os temas discutidos e proporciona melhoria não apenas aos projetos de lei, 
mas na criação de políticas públicas. 

• É de autoria do deputado Reginaldo o projeto de lei que criou a Lei de Acesso 
à Informação Pública, recentemente sancionada pela presidenta da República. O 
Brasil tem acesso ao rol das democracias contemporâneas, que têm preocupa-
ção com a transparência. São 92 países filiados à Organização das Nações Unidas 
(ONU) que implantaram projetos dessa natureza.

• O acesso à informação pública é um direito constitucional que, por meio da lei, está 
agora regulamentado. 

• A lei pode despertar a força que existe na sociedade, porque é o instrumento que 
proporcionará ao cidadão, diariamente, combater a corrupção, a qual não tem ou-
tra forma de ser combatida, só com o exercício pleno da cidadania.

• A lei proporciona a abertura de documentos produzidos pelos poderes públicos.

• Considera a Lei de Acesso à Informação mais importante que a Lei da Ficha Limpa, 
a qual é questionada. O acesso à informação é pró-ativo e combate a corrupção. 
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Com ela, não existem mais no Brasil documentos com “sigilo eterno”, existem ape-
nas documentos “reservados”, “secretos” ou “ultrassecretos”.

• Destaca a inovação da lei brasileira: jamais permitir a violação dos direitos huma-
nos, diferente dos outros países onde foi adotada. 

• Conforme o deputado, com a apresentação do projeto que deu origem à lei, no pri-
meiro mês de seu mandato, em fevereiro de 2003, o objetivo foi “passar a história 
do Brasil a limpo, especialmente em relação à ditadura”.

• Os órgãos públicos instalaram Sistemas de Atendimento ao Cidadão (SIC), e aces-
so via internet.

• A população ainda desconhece esse direito, como utilizar e ter acesso à lei. 

• Nos Estados Unidos, são quatro milhões de pedidos de informação por mês. No 
Brasil, foram cinco mil pedidos no primeiro mês de implantação da lei. 

• Nos Estados Unidos, onde a lei existe há cinquenta anos, apenas 10% dos pedidos 
são de demandas dos profissionais do jornalismo investigativo. Os 90% de pedidos 
de informação são feitos pela população, sendo 40% desses pedidos originados 
pela sociedade civil organizada e os restantes 50% são feitos pelos cidadãos.

• O deputado acredita que se está criando no Brasil a “cultura da transparência”, em 
oposição à “cultura do segredo”, comprometendo o gestor de políticas públicas 
com a honestidade e a transparência. A Lei de Acesso à Informação Pública é um 
divisor de águas na história da democracia brasileira.

• Também é de iniciativa do deputado Reginaldo Lopes a criação, na Câmara dos 
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Deputados, de comissão especial para discutir o papel que o ensino médio deve 
exercer na construção de um novo país, na formação dos jovens brasileiros. 

• Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), o ensino médio é a etapa 
final da educação básica. Mas o que isso quer dizer, o que representa o ensino mé-
dio para o país? Transformou-se em etapa intermediária de acesso à universidade. 
O deputado afirma que esse modelo não atrai a juventude. 

• Hoje, 56% dos estudantes desistem antes da conclusão do ensino fundamental. 
Dos 44% alunos que passam para o ensino médio, 22% desistem no meio do curso, 
caracterizando a falência do projeto político-pedagógico. Dos que chegam ao ensi-
no médio, metade desiste porque não tem paciência com a proposta pedagógica. 
Ou seja, de 100 jovens, apenas 22 concluem o ensino médio e 18 chegam à univer-
sidade. O despreparo é característica dos que chegam ao ensino superior, porque 
o modelo de acesso à universidade não desperta nos jovens a vocação acadêmica 
ou a vocação para o mundo da ciência e da pesquisa.

• Não se pode ter um modelo educacional que exclui 90% dos estudantes, porque 
esse é um modelo falido, que não serve mais à construção de um novo país. 

• O deputado Reginaldo comunica a criação de portal na Câmara dos Deputados (e-De-
mocracia), para participação virtual da sociedade, a fim de que a Comissão Especial 
para a Reforma do Ensino Médio, por ele presidida, possa ouvir a opinião do cidadão.

• Destaca os dois temas debatidos no evento: 1) Como divulgar para todo cidadão 
que ele está cada vez mais forte no sistema democrático brasileiro, por meio da 
Lei de Acesso à Informação Pública; e 2) Pede aos presentes à audiência, como 
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a sociedade, educadores e especialistas no tema, contribuição para construir um 
novo ensino médio para a juventude e para a economia do Brasil.

síntese dos debates
Matuzail Martins da cruz – coronel do corpo de Bombeiros de Minas 
Gerais 

• O coronel abre mão de sua fala em benefício de outros participantes, comprome-
tendo-se a enviar comentários a respeito do evento por e-mail, para a Ouvidoria da 
Câmara dos Deputados.

neusinha santos (Pt) – Vereadora da câmara Municipal de Belo 
Horizonte 

• Salienta que Belo Horizonte apresenta um dos maiores índices de mortalidade mater-
na e neonatal. Solicita prioridade do governo federal para a capital mineira, na aplica-
ção de programas relacionados à saúde. Solicita apoio para a construção da Unidade 
de Pronto Atendimento da região noroeste de Belo Horizonte (UPA Noroeste). 

• Solicita apoio para a construção de habitação de interesse social, para incrementar 
investimentos de habitação para a população que não tem acesso ao crédito (ao 
Programa Minha Casa, Minha Vida). Criação, em Belo Horizonte, de comissão de con-
flitos urbanos para intermediar conflitos de acesso à terra, com o objetivo de moradia.

• Refere-se ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2): construção de mo-
radias na vila São José de acordo com a necessidade das famílias (apartamentos 
de 2 e 3 quartos).
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carla tângari – coordenadora da ouvidoria do tribunal de contas do 
estado de Minas Gerais 

• Registra a importância da Lei de Acesso à Informação Pública: documento que 
todo cidadão deve ter, a exemplo da Constituição Federal.

• O direito à informação não é novidade, a nova Constituição já estabelece esse di-
reito. Na lei, “a regra é acesso e o sigilo é a exceção”.

• A lei só vai valer (ou “pegar”) se o cidadão participar e exigir esse direito, para isso, 
ele precisa conhecê-la para saber o que pode exigir das instituições públicas, em 
relação a toda informação produzida no setor público.

• Aponta a necessidade de criação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) para 
atender às necessidades do público, o que ele tem direito de exigir.

• Destaca que “o cidadão é o patrão e o servidor público é o empregado” da sociedade. 

Poliana de souza – Movimento de luta de Bairros, Vilas e Favelas 
(MlB) 

• Registra que o programa Minha Casa, Minha Vida não funciona em Belo Horizonte 
para quem recebe de 0 a 3 salários mínimos. Até hoje, em Belo Horizonte, não fo-
ram construídas moradias para essa faixa salarial.

• Refere-se à ocupação de terreno por 350 famílias: a prefeitura e o Estado enviaram 
um “caveirão” (carro blindado utilizado pela Polícia Militar) para desalojar famílias 
que ocupavam o terreno, utilizando violência “brutal”. Destaca a ausência de di-
álogo: antes de fazer o despejo, era necessário saber para onde as famílias iriam, 
porque elas ficaram na rua.
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• A alternativa apresentada pela prefeitura de Belo Horizonte é que as famílias de-
vem entrar para a fila do programa Minha Casa, Minha Vida. Porém, a previsão da 
construção das moradias é de 1.000 casas por ano e o déficit habitacional é de 192 
famílias sem moradia. 

• Reivindica apoio, afirmando que a moradia é a condição mínima para uma vida 
digna. Famílias moram de favor, em áreas de risco. Aponta o descaso da prefeitura 
e do Estado com a população.

alvaro tomáz – companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) 
• Sugere adoção, no Brasil, do modelo de escola adotado pelos Estados Unidos, o 

high school, que, segundo ele, funciona muito bem naquele país.

• Sugere que a Petrobras adie o aumento da gasolina e diminua seus lucros, para 
não penalizar a população com reajustes. O aumento da gasolina provocará “efei-
to cascata” na economia e toda a população sofrerá. A Petrobras é empresa esta-
tal e funciona com dinheiro público.

• Comunica que a Gasmig iniciará a distribuição de gás residencial (gás natural). O 
gás natural atenderá demanda específica, preservando o meio ambiente, e não é 
concorrente do GLP, que continuará tendo seu mercado.

Maria lucia scarpelli – Vereadora da câmara Municipal de Belo 
Horizonte 

• Alerta para as tentativas de modificação do Código de Defesa do Consumidor, uma 
conquista histórica e revolucionária no Brasil, que serviu de exemplo para vários 
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países. A Câmara dos Deputados não pode permitir que interesses econômicos 
atuem para alterar o código. Menciona que bancos e agências de viagens tentam 
criar códigos próprios para seus segmentos, como se não fossem prestadores de 
serviços. Salienta que todos devem obedecer à lei, porque as relações de consumo 
estão no Código de Defesa do Consumidor. Menciona que a alteração da lei será 
um grande retrocesso.

• A vereadora aborda a questão do comércio irregular de GLP (gás de cozinha), afir-
ma que é uma concorrência predatória. Apóia o programa Gás Legal, da Agência 
Nacional do Petróleo (ANP). Ressalta que o consumo de gás ilegal estimula o co-
mércio ilícito e traz riscos para a população.

onofre Maia – Movimento de luta de Bairros, Vilas e Favelas (MlB) 
• Reclama que a prefeitura de Belo Horizonte está preocupada com bairros como 

Savassi ou em “arrumar o centro de BH, fazer asfalto bonito, mas não está preocu-
pada com o pobre”. Afirma que a prefeitura determinou a expulsão de 350 famílias 
humildes da Ocupação Eliana Silva, região do Barreiro, que não têm para onde ir e 
vivem de doação e de favor.

• Reivindica a compaixão e consciência das polícias mineiras (civil, militar), para que “pen-
sem muito bem antes de atacar as famílias, porque esse é o povo trabalhador humilde”.

• Menciona que frei Gilvan, de Belo Horizonte, amigo e apoiador do MLB, está ame-
açado. Solicita providências.
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otavio debien andrade – consultor legislativo da área de ciências 
sociais e Políticas da câmara Municipal de Belo Horizonte 

• Aborda a necessidade de regulamentação, em legislação específica, dos limites 
dos cargos em comissão (art. 37, inciso V da Constituição Federal). Órgãos públicos 
podem ocupar cargos com concursados e com cargos em comissão. Existência de 
órgãos com até 40% de seu efetivo com servidores não concursados.

• Ressalta o “efeito perverso”: a ineficiência do serviço público.

• Segundo Otávio Andrade, nas articulações políticas, esses cargos são negociados 
nas indicações, impedindo atuação autônoma dos partidos políticos.

• A criação de legislação específica contribuirá para fortalecer o Parlamento, porque 
este deixará de vincular-se aos governos.

rodrigo Bahia – estudante 
• Criação de lei regulamentando as antenas de telefone celular, que estão infestan-

do Belo Horizonte e os grandes centros urbanos.

• Apesar de não comprovado cientificamente, existe incidência grande de pessoas 
que estão adoecendo em função dessas questões. 

José natan – sindicato da União Brasileira dos caminhoneiros de Belo 
Horizonte 

• Refere-se aos acidentes na região de Belo Horizonte. Reivindica modificação da 
fiscalização na descida da Serra do Carmo, para evitar acidentes graves. No anel ro-
doviário, providências foram solicitadas às prefeituras de Belo Horizonte e de Nova 
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Lima, tais como a construção de um portal para diferenciar o que é rodovia e o que 
é a entrada de Belo Horizonte, porque confunde os caminhoneiros. “Motorista 
cansado do trabalho perde a referência”. Pede apoio à bancada federal. 

• Adverte a respeito da dificuldade de passar por Belo Horizonte de caminhão. “Tudo 
de ruim que um caminhoneiro pode enfrentar está na travessia de BH”. Reivindica 
que novos caminhos sejam abertos para facilitar o trânsito de caminhões.

• Lembra que o motoqueiro está exposto ao perigo e avalia que o capacete utilizado 
por eles é feito de maneira errada, porque “a orelha tem que ficar descoberta para 
que o motoqueiro tenha referência do perigo” na direção da motocicleta. Solicita 
a criação de capacetes para motoqueiros que deixem a orelha descoberta.

Paulinho Motorista – Vereador da câmara Municipal de Belo 
Horizonte

• Destaca os erros cometidos por motoristas no trânsito. Refere-se ao pai de família 
e ao trabalhador que comete crimes no trânsito: comete um crime, cometeu um 
erro grave, mas não pode ser tratado como um preso que traficou ou que matou.

• Adverte que o transporte coletivo em Belo Horizonte tornou-se uma bomba reló-
gio, onde existem motoristas que “estão dirigindo tomando remédio controlado. 
O INSS não aposenta essa pessoa, que tem a responsabilidade de carregar 50, 60 
pessoas dentro de um ônibus”.

• Menciona a necessidade de modificação das nossas leis de trânsito, para coibir 
práticas que causam acidentes gravíssimos.



129

A Câmara Quer Te Ouvir 

claudio Bezerra – Funcionário público federal 
• A Lei de Acesso à Informação permite que o servidor público, que perceber ilegali-

dade dentro do órgão público, busque informações e orientação. O gestor público 
envolvido em irregularidades dificulta comprovação do fato, se esquiva e se nega 
a dar informações, porque existe consciência das ilicitudes por parte do gestor.

• Apesar da existência da Lei de Acesso à Informação, as estruturas envolvidas em 
irregularidades dentro do serviço público (empresas) “querem proibir que sejam 
prestadas esse tipo de informação”, que comprovem as irregularidades.

• O servidor que faz denúncias de irregularidades na gestão pública é perseguido. 
Então, questiona qual tipo de proteção o Legislativo (seja federal, estadual ou mu-
nicipal) dará ao funcionário público de qualquer esfera para que ele seja estimu-
lado, tenha coragem de fazer a denúncia, porque o cidadão sofrerá represálias 
de formas diversas, por parte dos agentes que praticam ilicitudes. “O que fazer 
quando o funcionário lança mão de uma lei para produzir provas para denunciar 
uma empresa, sendo que dentro da empresa existe toda uma articulação para que 
isso não ocorra”.

elisabete lino – associação Mineira de defesa do ambiente
• Destaca a importância da iniciativa da Câmara, por meio do projeto “A Câmara 

quer te ouvir”, de ouvir as reivindicações da sociedade e dos cidadãos.

• Propõe a criação das seguintes leis:

 ▪ Projeto de lei que determine a exigência de certificação ambiental, atestando o 
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não consumo de carvão de origem nativa, como condição prévia à exportação 
de ferro-gusa.

 ▪ Projeto de lei determinando que construções acima de determinada metra-
gem, prevendo a não penalização de população de baixa renda, sejam obriga-
das a instalar sistema de aquecimento solar de água.

adriano Ventura – Vereador da câmara Municipal de Belo Horizonte 
• Afirma que o projeto “A Câmara quer te ouvir” abre espaço para organizações da 

sociedade civil. Equivale a dizer: “nós queremos ser ouvidos, queremos participar”. 

• Sugere a rediscussão do programa Minha Casa, Minha Vida, para atender o movi-
mento por moradia de Belo Horizonte.

• Comunica que Belo Horizonte é a segunda capital brasileira a ter uma lei que coíbe 
o bullying, a Lei nº 10.213.

• Lembra que a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte ainda não possui Ouvidoria. 
Como um dos vereadores signatários do pedido de criação, solicita instalação da 
Ouvidoria, porque é um espaço que dá voz ao cidadão, mas que também ouve a 
população.

Mário lucio – integrante do diretório do Partido dos trabalhadores 
de Belo Horizonte 

• Aborda a reforma política e o financiamento público de campanhas. Destaca a pre-
ocupação atual com a corrupção, afirmando que ela é combatida de várias manei-
ras, mas sempre está de volta. Exemplifica com o caso das denúncias relacionadas 
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à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga as relações de 
Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados.

• Ressalta o alto custo das campanhas políticas, dizendo que, indiretamente, o ci-
dadão é quem paga esses custos. Lembra a existência do Fundo de Participação 
Partidária, repassado aos partidos políticos mensalmente pelo governo.

• Salienta que a reforma política é um debate importante, mas não pode ficar restrito 
aos grupos de interesse. A sociedade deve ser ouvida. Sugere que o tema “Reforma 
Política” seja levado à população pelo projeto “A Câmara quer te ouvir”, para que ela 
possa participar, discutir e entender o que está sendo debatido na Câmara Federal.

aloisio lopes – ex-presidente do sindicato dos Jornalistas 
• Destaca três projetos de lei em tramitação, de interesse dos jornalistas e da socie-

dade, e pede apoio aos deputados para a aprovação.

• Projeto de Lei nº 1.078, de 2011, que dispõe sobre a participação da Polícia Federal 
na investigação de crimes em que houver omissão ou ineficiência das esferas com-
petentes e em crimes contra a atividade jornalística. Lembra a necessidade de 
participação da Justiça Federal e da Polícia Federal para impedir o crescimento da 
violência contra jornalistas no exercício da função.

• Projeto de Lei nº 2.960, de 2011, que fixa o piso salarial nacional dos jornalistas.

• Projeto de lei que restabelece a exigência de diploma para o exercício da profissão 
de jornalista. 
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Helen lima – associação Mineira de defesa do ambiente (anda) 
• Sugere lei dispondo a respeito da exigência de idoneidade ambiental da empresa 

que o Estado (administração pública) contratar para adquirir bens móveis e imó-
veis. Atualmente, não existe exigência de comprovação ambiental por parte das 
contratações da administração.

edson andré reis – Presidente do instituto de direito com cidadania 
• Lembra o sofrimento dos familiares e dos usuários de drogas, ressaltando que até 

hoje não está definido se o atendimento aos usuários deve ser feito pela área de 
saúde ou de assistência social.

• Afirma que o estado brasileiro “despenalizou” o usuário e quer descriminalizar as 
drogas, mas não existe equipe preparada para atendimento e tratamento.

• Reivindica o direito à saúde, garantido em lei: “Já que uso de drogas é uma ques-
tão de saúde, que os postos de saúde sejam equipados com profissionais adequa-
dos e capacitados para tratamento dos usuários”.

Maria da conceição reis – liderança comunitária da região norte de 
Belo Horizonte 

• É integrante da segurança pública de Venda Nova e registra a necessidade de au-
mento do efetivo policial, em virtude do aumento da violência. 

Vander carlo – Pastor – Projeto Melhor idade 
• Cumprimenta o projeto “A Câmara quer te ouvir”. Citando Salomão, afirma: “Não 

é pelo muito falar que seremos ouvidos. Melhor ouvir do que falar. Não seja apenas 
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ouvinte, mas praticante daquilo que você ouve. O homem justo busca saber das 
necessidades do pobre, mas o homem mau nada quer saber”.

• Demonstra indignação em relação à situação dos idosos e aposentados, pois me-
recem respeito e “é preciso levar em consideração essas pessoas”. Adverte que, 
segundo estatísticas, no futuro, o Brasil terá uma “multidão” de pessoas maiores 
de 60 anos. Destaca que não existe respeito pelo Estatuto do Idoso.

• Afirma que o Fator Previdenciário (aplicado para cálculo das aposentadorias) é 
uma injustiça.

alexandre Borjaili – Presidente da associação Brasileira de 
revendedores de GlP (asmig) (gás de cozinha)

• Ressalta que a questão do gás de cozinha tem sido relegada ao esquecimento pe-
las autoridades e que existe omissão de todos os órgãos.

• Enfatiza que os revendedores de gás de cozinha “tratam com a base da alimenta-
ção do povo brasileiro, porém são lembrados somente quando acontece alguma 
tragédia de gás ou quando aumenta o preço”.

• Afirma que “é injustificável que o gás, que custa onze reais, chegue até a popula-
ção pelo preço de sessenta reais”.

• A Câmara de Vereadores de Belo Horizonte irá instalar CPI para averiguar a distri-
buição. Solicita que a Câmara dos Deputados “tenha uma atenção maior para esse 
assunto, porque vivemos um sistema de cartel: existem apenas cinco companhias 
distribuidoras de gás no Brasil e estas determinam a política, sem que ninguém 
ouse questioná-las”.
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luis Fernando de abreu Xavier – Presidente da associação assistencial 
são tiago – arquidiocese de Belo Horizonte 

• Há 34 anos a Associação Assistencial São Tiago trabalha e ajuda a região noroeste 
e a Pampulha, de Belo Horizonte, com escolas, creches, socialização, pró-jovem, 
inclusão digital. 

• Relata a situação da creche Nossa Senhora das Neves, mantida pela associação, 
que atende 75 crianças, ou seja, 75 famílias, afetadas pelas obras do PAC da Vila 
São José (ameaça de desabamento).

• Apesar de amplamente divulgado pela imprensa local, considera que o problema 
foi esquecido pelo poder público. Reivindica da Câmara dos Deputados e do poder 
público “olhar igualitário e atencioso para as crianças”, porque se a creche for fe-
chada, as crianças não têm para onde ir.

carlos Henrique – diretor de imprensa do sindicato dos rodoviários 
de Belo Horizonte 

• Lembra que a categoria dos motoristas profissionais “carregam o país nas costas” 
e aguardavam há 25 anos a regulamentação da profissão de motorista.

• A regulamentação foi sancionada pela presidente da República, porém, não aten-
deu às necessidades da categoria, porque não incluiu insalubridade e aposentado-
ria especial por 25 anos de trabalho. 

• Reivindica apoio dos deputados presentes para aprovação do Estatuto dos 
Motoristas Profissionais, no qual essas questões serão contempladas. 



135

A Câmara Quer Te Ouvir 

cristina del Papa – representante do sindicato dos trabalhadores 
técnico-administrativos do ensino Federal Público 

• Menciona que o ensino público federal foi deixado de lado pela presidente da 
República e não é a prioridade que deveria ser.

• Lembra que os trabalhadores nas instituições federais estão em greve nacional 
reivindicando melhores salários e condições de trabalho, sem abertura de espaço 
para negociação com o governo. A categoria não tem data-base e está há três anos 
sem recomposição das perdas salariais.

• Cita a pauta de reivindicação da categoria, que inclui destinação de 10% do PIB para 
a educação e melhores condições de trabalho, questionando que o “governo tem 
realizado a expansão do ensino público, porém, sem planejamento, criando novas 
universidades e novos institutos e não tem professor para dar aulas, não tem téc-
nicos, nem laboratórios e bibliotecas”.

• Reivindica a reestruturação das carreiras docentes e técnico-administrativas que, 
afirma, já havia sido negociada em acordos passados, mas até agora não foi feito. 

• Solicita alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), contemplando a 
paridade nas eleições para reitoria em todas as universidades. 

• Solicita intervenção dos deputados federais para a abertura de negociação com o 
movimento grevista dos trabalhadores das instituições federais de ensino público.



136

GESTÃO INSTITUCIONAL | Programas e Projetos Corporativos

Hebe del Kader Bicalho – coordenador-geral do sindicato dos 
trabalhadores do Poder Judiciário Federal de Minas Gerais 

• Afirma que há oito anos o Judiciário não tem recomposição salarial. 

• Conforme suas palavras, “há subserviência do Parlamento Federal em relação ao 
Executivo”. 

• Reivindica apoio da bancada federal para aprovação do Projeto de Lei nº 6.613/2009, 
de interesse dos trabalhadores do Poder Judiciário, que está parado há dois anos 
na Câmara. 

• Apela aos deputados federais para ajudarem a trazer o Tribunal Regional Federal 
para Minas Gerais.

cida Martins – representante da entidade Fé e Política
• Defende a melhoria no funcionamento do metrô de Belo Horizonte. Afirma que é 

“inadmissível fazer de conta que o meio ambiente não necessita do metrô”. 

• Criou o slogan “Metrópole sem metrô, só Belô”.

antônio carlos dos santos – Blog “aposentado inconformado”
• Acompanha as atividades da Câmara e do Senado e afirma que “o Poder Legislativo 

está virando o ‘Poder Homologatório’, porque só discute medidas provisórias e, infeliz-
mente, não acontecem votações de interesse para as pessoas, como os aposentados”.

• Acompanha a tramitação dos Projetos de Lei 01/2007 e 4.434/2008 há vários anos e 
já enviou mais de três mil mensagens (e-mails) pedindo a inclusão em pauta. 

• Visivelmente emocionado, faz apelo aos deputados para incluírem na pauta de 
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votação os projetos mencionados, “mesmo que eles sejam reprovados e retornem 
ao Congresso para que os parlamentares tenham a coragem de derrubar os vetos”.

ivani Maciel – Presidente do Pt regional noroeste – Belo Horizonte
• O projeto “A Câmara quer te ouvir” faz a interação entre a sociedade e os 

parlamentares. 

• Reivindica aos parlamentares empenho para combater a violência urbana e apro-
var a reforma política.

Hugo Vilaça – cidadão
• Reivindica a expansão do metrô de Belo Horizonte para atender a região metropo-

litana (Contagem, Betim).

recomendações
Seguem as recomendações da Ouvidoria Parlamentar aos poderes federal, estadual e 

municipal:

À câmara dos deputados:
• Vereadora Maria Lúcia Scarpelli: apreensão com a proposta da reforma do Código 

de Defesa do Consumidor (CDC) – o código é uma conquista histórica do Brasil e 
serviu de exemplo para vários países. A sua alteração representará um retrocesso.

• Apoio aos projetos de lei que:

 ▪ Disponham sobre o denominado “edital verde”, destinado a incluir em editais 
licitatórios exigências de certificação ambiental.
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 ▪ Disponham sobre a exigência de certificação ambiental, atestando o não consumo 
de carvão de origem nativa como condição prévia à exportação de ferro-gusa.

 ▪ Estabeleçam que construções acima de determinada metragem, prevendo a 
não penalização de população de baixa renda, sejam obrigadas a instalar siste-
ma de aquecimento solar de água.

• Aprovação das seguintes proposições:

 ▪ Projeto de Lei nº 1.078, de 2011, que dispõe sobre a participação da Polícia 
Federal na investigação de crimes em que houver omissão ou ineficiência das 
esferas competentes e em crimes contra a atividade jornalística. 

 ▪ Projeto de Lei nº 2.960, de 2011, que fixa o piso salarial nacional dos jornalistas.

 ▪ Projeto de lei que restabelece a exigência de diploma para o exercício da pro-
fissão de jornalista.

 ▪ Proposições que preveem a concessão de aposentadoria especial para o moto-
rista profissional ou autônomo após 25 anos de trabalho.

 ▪ Projeto de Lei nº 6.613/2009 (Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judici-
ário da União). 

 ▪ Projeto de Lei nº 01/2007, que dispõe sobre o valor do salário mínimo e estabe-
lece diretrizes para a sua política de valorização de 2008 a 2023.

 ▪ Projeto de Lei nº 4.434/2008, que dispõe sobre o reajuste dos benefícios manti-
dos pelo regime geral de previdência social e o índice de correção previdenciária. 

• Apoio à reforma política.
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ao Governo do estado de Minas Gerais: 
• Solicitação de providências junto às autoridades municipal e estadual, para que 

sejam cessadas as ameaças e intimidações ao frei Gilvander Moreira. O frei carme-
lita está inserido no Programa de Proteção de Defensores de Direitos Humanos de 
Minas Gerais (PDDH-MG), conforme o Decreto nº 6.044/2007, em parceria com a 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH), a Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) e o Instituto de Direitos Humanos 
(Instituto DH).

• Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig) – fiscalização do comércio irregular 
de gás de cozinha (GLP) e apoio ao programa Gás Legal, da Agência Nacional do 
Petróleo (ANP). O consumo de gás ilegal estimula o comércio irregular e traz riscos 
para a população. 

À Prefeitura Municipal de Belo Horizonte:
• Solicita apoio da Ouvidoria Parlamentar para a construção de Unidades de Pronto 

Atendimento da Região Noroeste de Belo Horizonte (UPA-Noroeste).

• Criação de uma comissão de conflitos urbanos para intermediar conflitos de aces-
so à terra com objetivo de moradia.

• Providências em relação à situação de 350 famílias da Ocupação Eliana Silva 
Movimento de Bairros, Vilas e Favelas (MLB), na região do Barreiro, Belo Horizonte.

• Solicitação de providências junto às autoridades municipal e estadual, em relação 
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às ameaças e intimidações ao frei Gilvander Moreira que está inserido no Programa 
de Proteção de Defensores de Direitos Humanos de Minas Gerais (PDDH-MG), con-
forme o Decreto nº 6.044/2007, em parceria com a Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República (SEDH), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social (Sedese) e o Instituto de Direitos Humanos (Instituto DH).

• Providências relacionadas à fiscalização na descida da Serra do Carmo e do Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte, para evitar acidentes graves. Reivindicação para a cons-
trução de portal para diferenciar o que é rodovia e o que é entrada de Belo Horizonte.

• Providências em relação ao risco de desabamento da creche Nossa Senhora das 
Neves, localizada no bairro São José, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, 
por causa de obras de interligação de avenidas. De acordo com Luiz Fernando 
Xavier, diretor presidente da Associação Assistencial São Tiago (AAST), que man-
tém a creche Nossa Senhora das Neves, a creche apresenta rachaduras e fendas 
que aumentaram após o início de obras na região, em 2009. 

ao Governo Federal:
• Ministério da Saúde (área técnica de Saúde da Mulher): prioridade do Ministério na 

execução de programas de prevenção da mortalidade materna em Belo Horizonte. 

• Caixa Econômica Federal – Programa Minha Casa, Minha Vida: apoio para constru-
ção de habitações de interesse social e incremento de investimentos na habitação 
para a população que não tem acesso ao programa Minha Casa, Minha Vida em 
Belo Horizonte.
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• Ministério do Planejamento – Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2): 
recomendação para a construção de moradias populares, de acordo com a neces-
sidade das famílias. 
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