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O tema Direitos Humanos, do Eixo Saúde e Proteção Social, foi debatido no dia 5
de novembro de 2018. O grupo de trabalho, composto por 36 pessoas, identificou três
áreas de interesse, que conformaram os subgrupos: Gestão e infraestrutura de Direitos
Humanos; Promoção da Igualdade Racial e Enfrentamento ao Racismo; e Promoção e
Proteção de Direitos a Públicos Específicos.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no
PPAG e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

22 – POLÍTICAS DE PROTEÇÃO DE DIREITOS HUMANOS;

•

36 – PROMOÇÃO DA CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL;

•

151 – APOIO ÀS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram:
•

promover o enfrentamento à violência contra a juventude negra, com a ampliação
de metas física e financeira da Ação 4153 – Enfrentamento à Violência contra a
Juventude Negra;

•

fortalecer, no âmbito da Ação 4650 – Enfrentamento à Violência contra a Mulher –,
atividades de combate à violência de gênero e, em especial, da mulher negra, e
capacitar policiais para a prestação de serviço nas patrulhas de prevenção à
violência doméstica da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG;

•

garantir a promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo, com a
ampliação de metas física e financeira da Ação 4652 – Promoção da Igualdade
Racial e Enfrentamento ao Racismo –, bem como a criação de ações destinadas à
implementação das ações do Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial –
Planepir – e ao empoderamento da população negra, em especial de lideranças
religiosas de matriz africana, combatendo o racismo religioso;

•

promover o respeito à diversidade religiosa, por meio da criação de ação destinada
a essa finalidade;

•

garantir, no âmbito da Ação 4548 – Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos
Humanos e Participação Social –, a execução de atividades destinadas à proteção
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à população LGBTI, à promoção da autonomia das mulheres, à execução do Plano
Estadual de Políticas para as Mulheres e do Plano Estadual da Pessoa com
Deficiência;
•

criar ação destinada ao financiamento de projetos especiais de proteção ao idoso;

•

garantir a proteção a crianças e adolescentes, com extensão à população jovem,
com a execução de atividades em parceria com organizações da sociedade civil;

•

desenvolver o Projeto Protagonismo LGBTI, com o objetivo de fomentar o controle
social nas políticas públicas direcionadas a esse segmento da população;

•

promover a humanização do cumprimento das penas privativas de liberdade, com
a criação de ações destinadas a atividades humanizadoras e à capacitação de
agentes penitenciários;

•

alterar o nome e a finalidade da Ação 4156 – Operacionalização e Implementação
do memorial dos Direitos Humanos – Casa da Liberdade –, ampliando seu escopo,
bem como ampliar suas metas física e financeira;

•

criar ação destinada à realização da Conferência Estadual de Defesa e Garantia
dos Direitos Humanos;

•

ampliar meta financeira da Ação 4544 – Operacionalização da Casa dos Direitos
Humanos;

•

fortalecer a operacionalização dos conselhos estaduais vinculados à Secretaria
Estadual de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania.
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