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O tema Desenvolvimento Econômico, do Eixo Desenvolvimento Produtivo,
Científico e Tecnológico, foi debatido no dia 6 de novembro de 2018. O grupo de trabalho,
composto por nove pessoas, identificou duas áreas de interesse, que conformaram os
subgrupos: Artesanato e Comunicação e Energia.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no
PPAG e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

048 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS;

•

074 – RADIODIFUSÃO E TELECOMUNICAÇÕES;

•

152 – PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE;

•

157 – ENERGIA COMPETITIVA E SUSTENTÁVEL;

•

170 – PROMOÇÃO E FOMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
MINAS GERAIS;

•

181 – DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram:

•

fomentar o planejamento coletivo das ações para a promoção do artesanato no
Vale do Jequitinhonha;

•

garantir o apoio ao artesanato mineiro, por meio da restauração da Ação 4462 –
Promoção e Desenvolvimento do Artesanato em Minas Gerais –, em especial
aquele produzido no Norte e Nordeste do Estado;

•

desenvolver e construir um satélite de comunicação para a transmissão de sinais
televisivos;

•

fomentar a geração e a distribuição de energias renováveis e sustentáveis;

•

garantir a descentralização das discussões participativas do PPAG e de suas
revisões anuais.

Houve, ainda, a aprovação da seguinte moção:
“O grupo que se reuniu para discutir os programas e ações do tema
Desenvolvimento Econômico, no processo de discussão participativa do PPAG – revisão
2019 –, sugere a descentralização das reuniões de discussão participativa do PPAG nas
42 Associações Microrregionais de Minas Gerais, para que representantes da sociedade
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civil e de demais entidades possam propor ações nos diversos eixos temáticos. Sugere,
ainda, que seja levada para as universidades a importância do debate e da participação,
de forma a que esse público também possa propor ações ousadas e promissoras para o
Estado.”
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