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ATA  DA  VIGÉSIMA  PRIMEIRA  REUNIÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA 

COMISSÃO  DE  DIREITOS  HUMANOS  E  DEFESA  DO  CONSUMIDOR  DA 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BELO  HORIZONTE,  NA  TERCEIRA  SESSÃO 

LEGISLATIVA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA.

Às nove horas e trinta e quatro minutos do dia onze de agosto de dois mil e onze, 

no  Plenário  Helvécio  Arantes,  com  a  presença  da  Vereadora  Sílvia  Helena,  sob  a 

presidência  da  Vereadora  Maria  Lúcia  Scarpelli,  reuniu-se  a  Comissão  de  Direitos 

Humanos e Defesa do Consumidor da Câmara Municipal  de Belo Horizonte - CMBH. 

Havendo  quórum,  a  Presidente  declarou  abertos  os  trabalhos.  Da ORDEM  DOS 

TRABALHOS,  constou:  II  -  Audiência  Pública para  discutir  problemas  referentes  aos 

artesãos de rua. Esta Reunião decorreu da aprovação do Requerimento nº 749/11, de autoria 

da Vereadora Sílvia Helena. Foram convidados para esta Reunião: 1) o Secretário Municipal 

de Políticas Sociais, Jorge Raimundo Nahas; 2) o Secretário Municipal Adjunto de Direitos de 

Cidadania, José Wilson Ricardo; 3) a Secretária Municipal Adjunta de Assistência Social, 

Elizabeth Engert Milhard de Almeida Leitão; 4) a Promotora do Núcleo de Direitos Humanos 

do Ministério Público de Minas Gerais, Célia Beatriz Gomes dos Santos; 5) a representante da 

Pastoral de Rua - Arquidiocese de Belo Horizonte, Claudenice; 6) o Gerente de Regulação 

Urbana  Centro-Sul,  William  Rodrigues  Nogueira;  7)  o  Comandante  de  Policiamento  da 

Capital, Coronel Cícero Nunes Moreira; 8) o Secretário de Administração Regional Municipal 

Centro-Sul, Harley Leonardo de Andrade Carvalho; 9) a Coordenadora Municipal de Direitos 

Humanos, Eliane Maia de Figueiredo; 10) a Defensora Pública de Direitos Humanos, Cleide 

Aparecida Nepomuceno; 11) a representante do Fórum de População de Rua, Egídia Maria 
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Aeixe; 12) o Artesão Rafael Lages. A Presidente convidou para tomar assento à mesa: 1) a 

representante do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos e da População de Rua e 

Catadores, Maria do Rosário de Oliveira Carneiro; 2) o representante da Polícia Militar de 

Minas Gerais - PMMG -, Major Adriano César Ribeiro Araújo; 3) a Defensora Pública de 

Direitos Humanos, Cleide Aparecida Nepomuceno; 4) a representante da Coordenadoria dos 

Direitos Humanos, Flávia Santana da Silva; 5) o Secretário Municipal Adjunto de Direitos de 

Cidadania, José Wilson Ricardo; 6) Roseni Schinit, representante de Claudenice, da Pastoral 

de Rua - Arquidiocese de Belo Horizonte; 7) o Gerente de Regulação Urbana Centro-Sul, 

William  Rodrigues  Nogueira,  representante  do  Secretário  de  Administração  Regional 

Municipal  Centro-Sul,  Harley Leonardo  de  Andrade  Carvalho;  8)  o  Gerente  do  Serviço 

Especializado em Abordagem Social,  Warley Silva,  representante da Secretária Municipal 

Adjunta de Assistência Social, Elizabeth Engert Milhard de Almeida Leitão; 9) o Presidente 

do Conselho de Segurança Pública, Lincoln Pereira do Nascimento; 10) o representante da 

Secretaria Adjunta de Direitos Humanos e Cidadania, Antônio Marco Toninho; 11) o Artesão 

e Fotógrafo Rafael Lages; 12) os artesãos de rua Mical Celina G. B. Daleriano, Evanildo 

Gomes de Oliveira,  Kaiane Luanara Cerila  Ferreira Luz e Genivaldo Martins Ribeiro.  A 

Vereadora Sílvia Helena discorreu sobre a motivação que a levou a requerer esta Audiência 

Pública. Rafael Lages explanou sobre o que considera ser a dificuldade da Prefeitura de 

Belo Horizonte - PBH - em identificar os artesãos de rua. Afirmou que a PBH os confunde 

com camelôs, marginais, moradores de rua etc. Foi exibido um vídeo que ilustrou as ações 

do poder público em relação aos  artesãos  de rua.  Rafael  Lages afirmou possuir  outros 

vídeos que mostram a agressão dos fiscais da PBH contra os artesãos de rua. Afirmou 

ainda que não se trata de ações isoladas, mas de uma política costumeira da PBH. Registre-
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se que a condução dos trabalhos foi transferida à Vereadora Sílvia Helena. Rafael Lages 

explicou que os artesãos de rua são um patrimônio cultural brasileiro, um grupo que possui 

determinado tipo de artesanato, e que se trata de uma opção de vida. Disse que eles não 

querem “destruir o sistema”. Declarou que a repressão da PBH acaba por marginalizar o 

grupo,  visto  que  este  teve  seus  materiais  e  instrumentos  de  trabalho  repetidamente 

apreendidos pelo poder público. Disse que os artesãos de rua não possuem um “canal para 

se comunicar e que “vivem na invisibilidade”. Defendeu que se instaure um diálogo para 

promover  a  investigação  dos  abusos  cometidos  pela  PBH.  Explicou  que  eles  não  são 

comerciantes,  que não visam ao lucro.  Explanou  que não são  hippies e  que a  melhor 

denominação para o grupo, ou movimento, é “artesão nômade”. Mical Daleriano explicou 

que sua cultura é viver da arte e, para muitos, viver viajando. Expôs que, após muito tempo 

sofrendo abusos  e  violência,  os  artesãos  em referência  conseguiram espaço para  falar. 

Testemunhou que sofrera violência ao ser roubada por fiscais, na Praça da Liberdade, que 

teriam levado seus materiais de trabalho. Afirmou que não somente teve seus instrumentos 

levados,  como  também  sua  cédula  de  identidade  e  seu  cartão  bancário.  Questionou  a 

prática  dos  fiscais:  “se  buscam  por  drogas  e  álcool,  por  que  apreendem  artesanato?” 

Evanildo de Oliveira disse que luta por esta causa há vinte anos. Rememorou que havia 

uma “feirinha” na Praça Sete, mas que esta fora desmantelada e que não lhes foram dadas 

opções de trabalho em troca. Criticou a mídia, que os trata como ladrões, sujos, marginais e 

disse estar cansado de tal situação. Afirmou que busca condições dignas de trabalho para o 

sustento  de sua família.  Genivaldo Ribeiro  comentou  sobre a  origem do artesanato  na 

história da humanidade. Afirmou que as autoridades deveriam reservar um espaço para que 

os  artesãos  divulguem sua  arte.  Kaiane  Luz disse  que  esses  querem ter  suas  garantias 
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constitucionais  garantidas,  como a de livre expressão e  o direito  de ir  e  vir.  Maria  do 

Rosário Carneiro explicou sobre a atuação da entidade que representa, bem como as ações 

por essa desenvolvidas. Reforçou a fala de Rafael Lages ao criticar a forma com a qual a 

mídia  trata  os  artesãos  de  rua.  Conclamou  que  os  artesãos  presentes  no  Plenário 

levantassem seus bastidores e mostrassem suas obras,  seus artesanatos,  como forma de 

demonstração  e  comprovação  de  que  esses  cidadãos  não  são  moradores  de  rua,  ou 

mendigos, mas sim artistas que produzem cultura. Reforçou que é com tal labor que eles 

sustentam suas famílias, seus filhos, muitos presentes a esta Audiência Pública. Afirmou 

que o núcleo especializado da Defensoria Pública de Minas Gerais - DPMG - está tomando 

as devidas medidas judiciais para o auxílio ao “movimento de artesãos nômades”. Citou 

garantias constitucionais desrespeitadas pelo poder público em relação aos artesãos de rua. 

Comentou que a PBH se defende dizendo que estaria cumprindo o Código de Posturas, 

mas  explicou  que  os  artesãos  estão  sendo  classificados,  erroneamente,  como  camelôs. 

Salientou que em Belo Horizonte não há lei que regulamente a atividade do artesão de rua. 

Afirmou que a suspensão das atividades de fiscalização em relação a eles e a anistia dos 

artesãos que estão inscritos na dívida ativa do Município, por haverem sido autuados pela 

fiscalização, são medidas que se impõem. Defendeu a valorização da cultura e da arte dos 

artesãos, bem como a delimitação de espaço específico para a exposição de artesanato, 

como a Praça Sete, historicamente o local onde sempre expuseram. Finalizou dizendo que 

“ser livre  é um direito  fundamental”.  A Vereadora Sílvia  Helena leu a  justificativa  da 

ausência da Promotora de Justiça Célia Beatriz Gomes dos Santos. A Vereadora Maria 

Lúcia Scarpelli disse que se empenha há trinta e cinco anos pela liberdade das minorias e 

pelos direitos  humanos.  A Vereadora Sílvia  Helena comentou sobre o período no qual 
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trabalhou com a Coordenadoria de Direitos Humanos deste Município,  oportunidade na 

qual disse ter aprendido muito. Roseni Schinit disse que, na medida em que se segrega 

determinada  porção  da  sociedade,  formada  pelo  diferente,  quebra-se  o  pacto  social. 

Explicou o trabalho da Pastoral de Rua e a importância  do trabalho desenvolvido pela 

instituição.  Cleide  Nepomuceno salientou  que o vídeo apresentado por  Rafael  Lages é 

ícone na demonstração da violação de direitos que vêm sofrendo os artesãos. Explicou que, 

à luz da Constituição Federal, deve-se conceber uma cidade que tenha sua função social 

assentada no acolhimento das diversidades. Afirmou que as políticas públicas devem estar 

consoantes com tais diversidades. Ainda aludindo às garantias constitucionais, defendeu o 

direito dos artesãos a expor sua arte nas ruas. William Nogueira apresentou e comentou a 

legislação  municipal  concernente  à  regulamentação  urbana.  Afirmou  que  esta  vem 

garantindo que Belo Horizonte  se torne uma cidade mais  “bela e agradável” para seus 

moradores.  Comentou  sobre  a  retirada  dos  camelôs  do  hipercentro  da  cidade  e  sua 

consequente  transferência  para os  shoppings populares.  Segundo o  gerente,  tal  medida 

garantiu  melhores  condições  de  trabalho  para  os  camelôs.  Afirmou  que  a  ação  da 

fiscalização  é  voltada  para  apreensão  de  produtos  comercializados  irregularmente. 

Explicou  que  os  fiscais  não  têm  discricionariedade  para  diferenciar  o  artesanato  de 

produtos industrializados. “A fiscalização é para qualquer um que esteja comercializando 

em  logradouro  público”,  disse.  Garantiu  que  a  fiscalização  não  é  dirigida  contra  os 

artesãos,  em específico.  Comunicou  que solicitou  reunião  com a Promotora  de  Justiça 

Célia dos Santos, para discussão da questão. No que tange ao vídeo exibido, explicou que a 

primeira imagem não mostrava agentes da fiscalização da Regional Centro-Sul, mas da 

Gerência de Regulamentação do Hipercentro. Ainda sobre o vídeo, explicou que entende 
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que algumas das ações praticadas, como a destruição de materiais e artesanatos, foram de 

fato indevidas. Explicou que os fiscais e a PBH contam com a Polícia Militar de Minas 

Gerais  -  PMMG - para garantir  o cumprimento  da lei,  bem como a incolumidade dos 

agentes públicos.  Garantiu  que não tem preconceito  contra o movimento  dos “artesãos 

nômades”.  Criticou a exposição de crianças pelos  artesãos,  que as levam para as ruas, 

mesmo com o sol a pino. Warley Silva disse que a secretária municipal adjunta a qual 

representa se sensibilizou com a situação, havendo mobilizado os órgãos e instituições 

competentes para discutirem a situação. Explicou que os técnicos de abordagem da referida 

secretaria municipal entraram em contato com os artesãos de rua e que não ficara claro 

quais seriam suas maiores necessidades. Explicou que muitos desses artesãos, aqueles que 

não têm rendimento suficiente,  têm acesso às facilidades públicas de assistência social. 

Ainda  sobre  as  demandas  dos  artesãos  de  rua,  expôs  que  o  problema  concerne  à 

fiscalização  e  à  impossibilidade  de  comercializarem  seus  produtos  artesanais.  Lincoln 

Nascimento  afirmou  que as  ações  da  fiscalização  são  rotineiras  e  que  vêm recebendo 

muitas  reclamações.  Disse  trazer  a  solidariedade  dos  comerciantes  e  moradores  do 

hipercentro. Major Adriano Araújo disse haver sentido falta da gerência responsável pelos 

servidores  com os  quais  houve  os  embates  mostrados  em vídeo.  Explicou  que,  como 

servidores públicos, devem cumprir estritamente as previsões legais e, portanto, a PMMG 

“prende não por que quer, mas por obrigação”. Explicou também que o porte ou uso de 

droga ainda é crime e, por conseguinte, a PMMG deve coibir tal prática. Neste tocante, 

comentou  que,  na  maioria  das  vezes,  o  artesão  que  é  usuário  de  entorpecentes  não  é 

traficante, sendo esse último o foco primordial de atuação e combate das forças policiais. 

Comentou que usuários de drogas existem em qualquer camada social, “não somente entre 
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os  hippies”.  Opinou  que  a  Praça  Sete  não  comporta,  nos  dias  atuais,  uma  feira  de 

artesanato. A Vereadora Sílvia Helena comentou sobre o Programa Aliança pela Vida, de 

combate  às  drogas,  como  resposta  estatal  ao  problema  das  drogas.  Afirmou  que  esta 

Comissão fará um estudo para identificar as possíveis modificações legais com o fito de 

abarcar e garantir os direitos dos artesãos de rua. A Vereadora Maria Lúcia Scarpelli, no 

que diz respeito à situação das crianças expostas a uma situação de risco, afirmou que a 

qualquer momento a Justiça pode tomar medidas cautelares de proteção à criança, quando 

verificada a real situação de risco, sendo esta uma obrigação do poder público. Afirmou 

que, para a “alta burguesia que detém o poder e garante a manutenção do sistema opressivo 

capitalista”, os artesãos de rua são drogados e marginais. Declarou crer que a solução para 

os embates havidos na sociedade, em especial para o caso em discussão, é a modificação e 

a  adequação  dos  instrumentos  legais  pertinentes.  Postulou  que  a  Constituição  Federal 

garante o direito à expressão e o direito de ir e vir, porém dentro dos limites legais. A 

Vereadora Sílvia Helena apoiou a fala da Vereadora Maria Lúcia Scarpelli e reforçou a 

ideia  de  modificação  e  adequação  das  normas  legais.  Flávia  da  Silva  disse  que  esta 

Audiência  Pública  é  fruto  de  reunião  havida  na  Coordenadoria  de  Direitos  Humanos, 

motivo pelo qual aplaude a iniciativa desta Comissão, parabenizando as vereadoras Sílvia 

Helena e Maria Lúcia Scarpelli. José Wilson Ricardo considerou ser oportuno e profícuo 

este debate. Discorreu sobre sua formação acadêmica, bem como sua participação no poder 

público, sempre com trabalhos voltados às diferenças sociais. Declarou que o diálogo é a 

melhor forma de entendimento na busca por uma sociedade de paz. Disse acreditar que, em 

relação à problemática  em discussão,  seria  muito  pouco eficaz  somente  a mudança  no 

Código de Posturas, pois crê que a sociedade deve conhecer a cultura dos artesãos de rua, 
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de modo a entender e aceitar o movimento dos artesãos nômades. A Artesã de Rua Virgínia 

de Brito alegou que não expõe sua filha às agruras da vida na rua. Disse que se esforça para 

mostrar  sua  arte  à  sociedade.  Defendeu  haver  um  espaço  para  a  exposição  de  seu 

artesanato, bem como um local onde deixar seus filhos. A Artesã de Rua Jéssica Gaspar 

disse que expõe, diariamente, seu trabalho nas ruas e que não tem condições de arcar com 

creches particulares. Criticou a falta de vagas em creches públicas e alegou que necessita 

trabalhar para garantir o sustento de seus filhos, mas que não os expõe às dificuldades da 

vida e trabalho nas ruas. Exibiu sua filha como prova dos bons tratos e bons cuidados 

dispensados à menor. Afirmou nunca ter visto, em nenhum estado da Federação, crianças 

de artesãos em situação de risco. O Artesão de Rua Valdenir de Matos, pediu que seja 

resolvida  a  questão  da  repressão  que  vêm  sofrendo,  para  que  consigam  garantir  seu 

trabalho. A Vereadora Maria Lúcia Scarpelli prorrogou esta Reunião por quinze minutos. 

Antônio José Barbosa disse que, muitas vezes, os artesãos de rua não auferem o suficiente 

para se manterem dignamente e, por isso, criticou a repressão que sofrem em relação a seu 

trabalho. O Artesão de Rua Ciro de Almeida retomou a questão das crianças e defendeu a 

investigação da cultura dos artesãos nômades, com o intuito de difundir a forma como esta 

cultura trata seus menores. Afirmou estar havendo uma “política de higienização social” 

nesta  cidade.  Rafael  Lages  disse  que,  desde  terça-feira,  a  Praça  Sete  estava  “sitiada, 

havendo um estado de exceção”. Denunciou que artesãos foram agredidos por autoridades, 

na tarde anterior, incluindo uma artesã grávida. Disse que são tratados como cidadãos de 

segunda classe. O Artesão de Rua Lucas, cuja alcunha é “Cebola”, disse que o artesanato 

de rua o possibilitou viajar por doze estados do Brasil e afirmou que, nas capitais onde 

esteve, havia locais específicos para a exposição de seu trabalho, ao passo que em Belo 
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Horizonte, sua cidade-natal, os artesãos são tolhidos deste direito. Rafael Lages exibiu, em 

telão, imagens que ilustram repressão a protesto organizado pelos artesãos de rua. Registre-

se a presença do Vereador Cabo Júlio. Maria do Rosário Carneiro esclareceu, tendo em 

vista o princípio da legalidade, que a lei não proíbe a atividade de artesão de rua. Registre-

se a presença do Vereador Paulinho Motorista. Cleide Nepomuceno explicou que o art. 118 

do Código de Posturas proíbe a presença de ambulantes nas calçadas, não sendo esta a 

classificação dos artesãos de rua. Questionou a forma com a qual o dispositivo legal tem 

sido  interpretado.  O Vereador  Cabo Júlio,  no que  tange à  interpretação do Código de 

Posturas,  disse  que  este  também  proíbe  a  venda  de  jornais  nas  esquinas,  atividade 

percebida  no  dia  a  dia  da  cidade.  Relembrou  que,  mais  do  que  atividade  artística,  o 

artesanato é atividade sustentadora de famílias. Afirmou que a Mesa desta Casa apoiará a 

alteração  legal  discutida  nesta  Audiência  Pública.  O  Vereador  Paulinho  Motorista 

relembrou que muitas empreiteiras enchem a cidade de faixas publicitárias, o que também 

é proibido pelo Código de Posturas, porém tal atividade não é devidamente coibida pelo 

poder público.  Disse entender que não são marginais os artesãos de rua. Defendeu que 

esses profissionais sejam vistos como integrantes e divulgadores da cultura local. Apoiou a 

modificação  legal  discutida,  bem  como  a  demarcação  de  local  para  a  exposição  do 

artesanato, como forma de incremento ao turismo do Município. A Comissão deliberou, 

por unanimidade, apoiar: 1) a alteração no Código de Posturas; 2) a criação de um comitê 

intersetorial  para  discutir  a  cultura  dos  artesãos  nômades;  3)  o  pedido  de  suspensão 

imediata  das  ações  de  fiscalização  com os  artesãos  nômades;  4)  a  anistia  das  multas 

inscritas  na  dívida  ativa  do  Município  e  a  devolução  dos  materiais  apreendidos;  5)  a 

indicação, pela PBH, de local adequado para o trabalho dos artesãos nômades. A Vereadora 
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Maria Lúcia Scarpelli parabenizou a todos os artesãos presentes. Nada mais havendo a ser 

tratado, a Presidente declarou encerrados os trabalhos, às doze horas e trinta e um minutos. 

Para constar, lavrou-se esta Ata, que será assinada pela presidente da reunião em que for 

comunicada  sua  aprovação,  conforme  previsão  regimental,  ou  pela  Presidente  desta 

Reunião.

Presidente:...........................................................................................................................
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