
CARTA ABERTA DO MOVIMENTO LEGISLA  ATIVO

AO LEGISLATIVO FEDERAL

ÀS EXCELENTÍSSIMAS E AOS EXCELENTÍSSIMOS CONGRESSISTAS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Com os nossos respeitosos cumprimentos, gostaríamos de apresentar esta carta
aberta para Vossas Excelências.

Fazemos parte do movimento Legisla Ativo, um grupo suprapartidário composto
pela união de 79 vereadoras e vereadores de 63 municípios mineiros de diversas
regiões administrativas do Estado de Minas Gerais e com representação de 16
partidos políticos.

Somos mulheres e homens públicos, que dedicam a sua vida para formulação de
políticas públicas em nossos municípios. Unimos esforços ao longo desse último
ano para aprimorar a atividade legislativa em todo o nosso estado.

Encaminhamos essa carta para todo o Poder Legislativo Federal, deputadas e
deputados federais que, em conjunto com os senadores do nosso estado, colocam
seus mandatos em prol de Minas Gerais.

Nesse mês de janeiro, Minas Gerais foi acometida por uma calamidade pública de
grandes proporções. Fomos atingidos por um forte volume de chuvas entre
dezembro de 2021 e janeiro de 2022. Os estragos humanos, históricos, turísticos e
ambientais em nosso estado foram imensuráveis.

O desabamento de um paredão no lago de Furnas, o alagamento provocado pelo
transbordamento do dique da mina Pau Branco; a derrubada de prédios históricos
em Ouro Preto; o clima de pânico gerado na população de Pará de Minas com o
risco de rompimento de uma barragem de hidrelétrica; as enchentes do Rio Doce
que ilharam diversas famílias em Governador Valadares; as enchentes históricas
ocorridas nas cidades de Raposos e Rio Acima; a inundação da Avenida Rondon
Pacheco que recorta a cidade de Uberlândia e as enchentes nos bairros de Honório
Bicalho e Santa Rita em Nova Lima, dentre outros, ganharam relevo nacional. Minas
Gerais foi pauta diária dos jornais do país em razão dos riscos geológicos em vários
municípios de nosso Estado.



Escrevemos essa carta de legisladores para legisladores. Todos nós, no limite de
nossas competências, acompanhamos a execução de ações emergenciais para
socorrer os atingidos. Fomos convocados para legislar em regime de urgência e
garantimos socorro aos que nos pediram socorro.

Alguns municípios encontraram soluções adequadas aos municípios atingidos. Mas,
em outros, os escassos recursos humanos e financeiros não foram suficientes para
atender as dificuldades vividas pela população. Fiscalizamos, legislamos e
mobilizamos o possível e o impossível, mas, em muitos momentos, a realidade se
impôs.

Ficou evidenciado - a duras penas - que a atividade legislativa não pode se resumir
às questões imediatas. Os legisladores precisam resolver os problemas do agora,
mas também precisam se preocupar com os problemas do amanhã.

Não queremos ser convocados para, urgentemente, legislar sobre as chuvas de
2023, 2033 ou 2043. Precisamos encontrar soluções para que as futuras gerações
possam usufruir de todas as belezas naturais, culturais e históricas de nosso
Estado, assim como usufruímos.

É por isso, que clamamos os nossos nobres colegas do Legislativo federal para que
possam promover políticas públicas sustentáveis que sejam capazes de respaldar e
contribuir com cada município mineiro aqui representado pelo Legisla Ativo.

Os efeitos do aquecimento global, do extrativismo ambiental sem freios e de uma
expansão urbana e agrícola que não respeita o meio ambiente, trouxeram e
continuarão trazendo tragédias em nosso Estado.

Precisamos respeitar o meio ambiente em que vivemos e formular políticas públicas
que permitam a geração de riquezas integrada a um plano de respeito ao meio
ambiente.

Como legisladores, podemos avançar na criação de institutos jurídicos que
resguardem o meio ambiente para as gerações vindouras. É imprescindível que as
atualizações legislativas acompanhem o debate na proteção de um meio ambiente
equilibrado e vasto.

Ademais, por meio de leis orçamentárias e da possível alocação de recursos de
emendas parlamentares, pedimos maior atenção para as questões ambientais.
Precisamos de instituições fiscalizadoras com orçamentos robustos para a
adequada fiscalização. Precisamos incentivar a atuação de sociedades civis que se
dedicam ao estudo e defesa do meio ambiente. Precisamos nos comunicar melhor
com a população do nosso país e demonstrar que é papel de todos os brasileiros a
garantia dos recursos de hoje para o amanhã.

Assinam essa carta, os subscritores abaixo



Minas Gerais, 24 de janeiro 2022

JULIANA ELLEN DE SALES
VEREADORA DE NOVA LIMA

EMERSON FULICO
VEREADOR DE CONFINS

JACKSON CUNHA
VEREADOR DE MANGA

CAROLINA BIANCHINI
VEREADORA DE TOMBOS

SUELLEN NASCIMENTO
VEREADORA DE PONTE NOVA

ANDRE VERCESI
VEREADOR DE VESPASIANO

GABY VALESKA
VEREADORA DE SARZEDO

LOURDES LOMBA
VEREADORA DE RIO VERMELHO

TALLES MAXWELL DOS SANTOS PEREIRA
VEREADOR DE SÃO JOSÉ DA LAPA

ALESSANDRA DO BRUMADO
VEREADORA DE BRUMADINHO

CARLOS HENRIQUE SANTOS DE OLIVEIRA
VEREADOR DE MATOZINHOS



SÍLVIA OLIVEIRA
VEREADORA DE CAETÉ

SAYED
VEREADOR DE NOVA UNIÃO

DOUGLAS VERÍSSIMO GONÇALVES
VEREADOR DE CURVELO

VITOR PORTO
VEREADOR DE PATOS DE MINAS

RAFAEL AUGUSTO GOMES
VEREADOR DE BARÃO DE COCAIS

WANDERLEY PORTO
VEREADOR DE BELO HORIZONTE

CLÁUDIA GUERRA
VEREADORA DE UBERLÂNDIA

AMANDA GONDIM
VEREADORA DE UBERLÂNDIA

GUILHERME BITENCOURT
VEREADOR DE RAPOSOS

FILIPE CALDEIRA
VEREADOR DE VESPASIANO

ROSILENE FÉLIX
VEREADORA DE ITABIRA

MATHEUS CAIXETA
VEREADOR DE CRUZEIRA DA FORTALEZA



FLÁVIA ARAUJO
VEREADORA DE SERRA DO SALITRE

OTHON
VEREADOR DE MADRE DE DEUS DE MINAS

GUILHERME ACÍLIO
VEREADOR DE CRUCILÂNDIA

THALES MELO
VEREADOR DE NOVA UNIÃO

ANA CRISTINA
VEREADORA DE JEQUERI

ROCHELLE GUTIERREZ BAZAGA
VEREADORA DE UBERABA

GREGÓRIO PINHEIRO
VEREADOR DE SACRAMENTO

IVANI BITO
VEREADORA DE FORMOSO

ANDREA MACHADO
VEREADORA DE UNAÍ

LEANDRO NEVES
VEREADOR DE UBERLÂNDIA

VÂNIA APARECIDA VIEIRA COUTO
VEREADORA DE OURO FINO

FABIANO FERREIRAH
VEREADOR DE TIMÓTEO



LUCAS DE ALMEIDA
VEREADOR DE CARANGOLA

HELOÍSA FROIS
VEREADORA DE SETE LAGOAS

MARCELO MONTEIRO
VEREADOR DE LAGOA SANTA

ZÉ ROBERTO
VEREADOR DE PONTE NOVA

DR. WELLERSON MAYRINK
VEREADOR DE PONTE NOVA


