emendas e requerimentos
PLE/
2019

Tema

Programa

Ação –
código

Nome da
Ação

4518

Mercados
Institucionais

64

4

Agricultura
Familiar

147

4

Agricultura
Familiar

147

Ação Nova Apoio aos
Projetos
Profissionais
dos Jovens
Egressos das
Escolas
Família
Agrícola e de
Escolas
Técnicas

4

Agricultura
Familiar

147

Ação Nova Feiras da
Agricultura
Familiar

Emenda ao Emenda à Descrição da Emenda
PPAG
LOA
1044

Impacto
Orçamentário
(R1,00)

Unidade Requerimen ementa
Orçamentár
to
ia

Altera o nome da ação para “ACESSO A
MERCADOS”, altera a Finalidade da Ação,
com vistas a delinear melhor seu novo
escopo, além de acrescentar a expressão
“Apoiar as feiras livres e a implantação de
pontos fixos de comercialização para a
agricultura familiar. Valorizar a oferta de
produtos agroecológicos”, altera o Produto
da ação para “PRODUTOR BENEFICIADO”
e acrescenta R$300.000,00 na Meta
Financeira” da ação, em 2020 (região
Estadual), com especificação do objeto
do gasto (emenda à LOA) para a
construção do Centro de Comercialização
da Mandioca e de outros produtos agrícolas
em Almenara, em parceria com a Prefeitura
Municipal de Almenara.

300.000

SEAPA

3943

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Seapa pedido de providências para que se articule
com a Prefeitura Municipal de Almenara
para a construção de
centro de comercialização da mandioca e de
outros produtos agrícolas, no âmbito da
execução Ação
4518 - Mercados Institucionais -, com
recursos de R$300.000,00 aportados por
esta comissão à citada
ação, posto que o "aprimoramento dos
processos logísticos e de comercialização
nas localidades
atendidas" compõe sua finalidade.

65

Cria Ação Nova no programa 147, com
vistas à promoção da sucessão rural,
destinada ao Apoio aos Projetos
Profissionais dos Jovens Egressos das
Escolas Família Agrícola e de Escolas
Técnicas, com metas distribuídas nas
regiões intermediárias onde se encontram
instaladas as 22 EFAs, totalizando
R$300.000,00, com a Finalidade de
“FOMENTAR E FINANCIAR OS
PROJETOS PROFISSIONAIS DOS
JOVENS EGRESSOS DAS ESCOLAS
FAMÍLIAS AGRÍCOLAS E DE ESCOLAS
TÉCNICAS AGRÍCOLAS, COM O
OBJETIVO DE OFERECER
ALTERNATIVAS PARA SUA
PERMANÊNCIA NO CAMPO,
PROMOVENDO ASSIM A SUCESSÃO
RURAL “

300.000

SEAPA

3947

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Seapa pedido de providências para que dedique
especial atenção à prestação de serviços de
assistência técnica
e extensão rural para:
- divulgação e fomento da implantação de
sistemas agroflorestais - SAFs;
- fomento à agricultura urbana comunitária e
de base familiar;
- apoio à comercialização de produtos da
agricultura familiar;
- promoção da autonomia das mulheres
agricultoras no campo e nas cidades.

66

Cria Ação Nova no Programa 147,
destinada às Feiras da Agricultura Familiar ,
com a Finalidade de REALIZAR UMA
FEIRA ESTADUAL E FEIRAS REGIONAIS
DA AGRICULTURA FAMILIAR COM O
OBJETIVO DE FORTALECER A
COMERCIALIZAÇÃO DE SEUS
PRODUTOS E EXPANDIR O ACESSO
AOS MERCADOS, com vistas a apoiar a
realização da Agriminas (R$250.000,00) e
da Agrivale (R$50.000,00).

300.000

SEAPA

3952

Requer seja encaminhado à presidente da
Empresa de Pesquisa Agropecuária do
Estado de Minas
Gerais pedido de informações sobre a
possibilidade de implantação e manutenção
de unidades
demonstrativas e de produção de sementes
crioulas e de bancos de sementes crioulas
nas regiões de
maior concentração de agricultores
familiares do Estado, notadamente na
unidade Campo Experimental
de Acauã.
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emendas e requerimentos
4

Agricultura
Familiar

147

4402

Revisão de
Normativos

68

Altera o Produto e a Unidade de medida
da ação para, respectivamente, “Normas
revisadas e arcabouço normativo publicado”
e “%”

0

3958

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Seapa pedido de providências para que assegure a
execução da nova Ação denominada "Feiras
da Agricultura
Familiar", viabilizando a realização de feiras
estaduais e regionais da agricultura familiar,
com recursos
aportados por esta comissão de
R$150.000,00 para a Feira Estadual
Agriminas e de R$50.000,00 para a
feira Agrivales, em Teófilo Otoni, a ser
realizada em parceria com a Prefeitura
Municipal de Teófilo Otoni.

4

Agricultura
Familiar

147

4517

Cooperativis
mo e
Agroindústria

70

Ver, de forma articuladas, as emendas ao
PPAG 67, 69 e 70.
Altera a finalidade da ação para:
“FORMULAR, IMPLEMENTAR E
COORDENAR AÇÕES QUE VISEM o
incremento de COOPERATIVAS NO
ESTADO, em especial de agricultores
familiares, COMO ESTRATÉGIA DE apoio
à comercialização de produtos e geração
renda de PRODUTORES RURAIS E
URBANOS. Estimular a agregação de valor
aos produtos agropecuários por meio de
agroindústrias de pequeno porte. Estimular
a participação das cooperativas em NOVOS
MERCADOS. Promover a qualificação
continuada em cooperativismo e gestão das
cooperativas de agricultura familiar.
FORTALECER O TECIDO EMPRESARIAL,
A GOVERNANÇA LOCAL E A
ORGANIZAÇÃO PRODUTIVA”, de forma a
mencionar explicitamente o suporte à
produção da agricultura familiar e da
agroindústria familiar e a qualificar suas
cooperativas. Essa ação, por meio da
emenda ao PPAG . 69, foi transferida para
Programa Estadual de Cooperativismo da
Agricultura Familiar e da Agroindústria
Familiar, criado por meio da emenda PPAG
67

0

3962

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Seapa pedido de providências para que viabilize a
representação do pequeno produtor de café
no mercado de exportação, com vistas a
assegurar equidade de oportunidades entre
agricultores familiares e grandes
produtores e exportadores de café.

4

Agricultura
Familiar

147

4517

Cooperativis
mo e
Agroindústria

69

Ver, de forma articuladas, as emendas ao
PPAG 67, 69 e 70.
Transfere a Ação 4517, do programa 147,
para o Programa Estadual de
Cooperativismo da Agricultura Familiar e da
Agroindústria Familiar, criado por meio da
emenda PPAG 67

0

3966

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Seapa pedido de providências para que sejam
aportados, nos termos dos limites máximos
previstos em lei,
recursos no Fundo Estadual do Café –
Fecafé.
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emendas e requerimentos
4

Agricultura
Familiar

Programa
Estadual
de
Cooperativ
ismo da
Agricultura
Familiar e
da
Agroindúst
ria Familiar
(Novo)

67

Ver, de forma articuladas, as emendas ao
PPAG 67, 69 e 70.
Cria o Programa Estadual de
Cooperativismo da Agricultura Familiar e da
Agroindústria Familiar, com o objetivo de
“Promover a inserção da agricultura familiar
nos diversos mercados, com ênfase nos
institucionais, tendo como foco a formação
continuada, a qualificação da gestão e a
regularização e o fortalecimento das
agroindústrias familiares.”, composto por
duas novas ações – “Mercados
Institucionais” e “Apoio à Agroindústria
Familiar” - , criadas por meio da mesma
emenda, e pela Ação 4517 –
Cooperativismo e Agroindústria -,
transferida do Programa 147, por meio da
emenda ao PPAG n. 69.

0

SEAPA

3968

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Seapa pedido de providências para que se articule
com a Secretaria de Estado de Educação SEE - com vistas
a efetivar a oferta do apoio previsto no
escopo da Ação 4515 - Educação para o
campo -, qual seja,
"promover conhecimento de tecnologias de
produção sustentável na agropecuária,
desenvolvendo o
fortalecimento da Economia no campo,
através de disciplinas adaptadas à rede
rural, objetivando a
mitigação da pobreza no campo", com
especial atenção para as escolas situadas
no Norte de Minas.

4

Agricultura
Familiar

Programa Ação Nova Mercados
Estadual
Institucionais
de
Cooperativ
ismo da
Agricultura
Familiar e
da
Agroindúst
ria Familiar
(Novo)

67

Ver, de forma articuladas, as emendas ao
PPAG 67, 69 e 70.
Cria Ação Nova, destinada a promover o
acesso dos agricultores familiares aos
mercados institucionais e a capacitá-los
para a participação em chamadas públicas,
no Programa Estadual de Cooperativismo
da Agricultura Familiar e da Agroindústria
Familiar, criado por meio da mesma
emenda.

100.000

SEAPA

3972

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento - Seapa pedido de providências para que estude a
viabilidade de implantar, no Sul de Minas,
um dos "núcleos
(HUBs) baseados em inovação tecnológica
para o agronegócio, conectando produtores
e demais atores
de cadeias produtivas, além de empresas de
inovação", previstos na Ação 4514 Agritechs -, com vistas
à dinamização do setor cafeeiro.

4

Agricultura
Familiar

Programa Ação Nova Apoio à
Estadual
Agroindústria
de
Familiar
Cooperativ
ismo da
Agricultura
Familiar e
da
Agroindúst
ria Familiar
(Novo)

67

Ver, de forma articuladas, as emendas ao
PPAG 67, 69 e 70.
Cria Ação Nova, destinada a apoiar a
regularização de agroindústrias familiares
individuais e coletivas nos aspectos
sanitários e fiscais e a inserção de seus
produtos nos mercados, além de promover
o aprimoramento da regulamentação da
atividade a partir de discussão participativa,
no Programa Estadual de Cooperativismo
da Agricultura Familiar e da Agroindústria
Familiar, criado por meio da mesma
emenda.

100.000

IMA

5

Agricultura
Familiar

Acrescenta R$250.000,00 para a realização
de ações de
assistência técnica e extensão rural
específicas em agroecologia, transição
agroecológica, capacitação para a redução
do uso de agrotóxicos e Sistemas
Participativos de Garantia – SPG

250.000 EMATER

3849

Requer seja encaminhado ao diretorpresidente da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais - Emater -MG pedido de informações sobre o planejamento
das ações da
empresa para a recomposição de seus
quadros, notadamente no que se refere aos
classificados no
último concurso público, tendo em vista a
atual situação fiscal do Estado.

87

4210

Assistência
Técnica e
Extensão
Rural para a
Agricultura
Familiar

1065
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emendas e requerimentos
5

Agricultura
Familiar

87

3850

5

Agricultura
Familiar

87

3851

6

Cultura e
Turismo

60

3973

6

Cultura e
Turismo

60

3978
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Requer seja encaminhado à Associação
Mineira das Escolas Famílias Agrícolas Amefa - pedido de
providências para difundir, nas Escolas
Famílias Agrícolas, conhecimentos sobre
agroecologia e produção
orgânica, com vistas a envolver seus
estudantes na aplicação e na divulgação
desse tipo de produção.
Requer seja encaminhado à Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas
Gerais – Emater–MG – pedido de
providências para que, no âmbito da Ação
4210 – Assistência técnica e extensão rural
para a agricultura familiar – do Programa 87
– Assistência técnica e extensão rural para o
Estado de Minas Gerais –, realize formação
e intercâmbio de experiências voltadas para
a construção e a divulgação do
conhecimento agroecológico e orgânico em
Minas Gerais.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Cultura e Turismo pedido de providências
para análise de
viabilidade realização de parcerias com a
Universidade Estadual de Montes Claros Unimontes - para
oferta de capacitação de agentes culturais
na região Norte de Minas.
Requer seja encaminhado à Universidade
Estadual de Montes Claros - Unimontes pedido de
providências para análise de viabilidade de
criação de cursos de pós-graduação
direcionados à formação
de profissionais na área de cultura e
patrimônio cultural, bem como para
realização de parcerias da
Unimontes com a Secretaria de Cultura e
Turismo para oferta de capacitação de
agentes culturais.

emendas e requerimentos
7

Cultura
(Jequitinhonh
a / Mucuri)

56

4322

Apoio a
Projetos
Culturais e
Turísticos por
Meio de
Parcerias

71

1045

Acrescenta R$1.680.000,00 na meta
financeira da Ação, sendo R$1.380.000,00
na R.I. de Teófilo Otoni, com a seguinte
especificação do objeto do gasto
(emenda LOA 1045):
- R$50.000,00, para Circuito Cultural Entre
Cantos e Contos na Beira do Fanado.
- R$250.000,00, para a Realização do 37º
Festivale, no Município de Araçuaí.
- R$250.000,00, para a Realização do
Mucuriarte, Sob Responsabilidade do
Instituto Cultural Válido Mucuri.
- R$50.000,00, para a Realização de Rodas
de Conversa e Cantoria Com as Lavadeiras
de Almenara em Escolas de 10 Municípios
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.
- R$70.000,00, para a Realização de
Intervenções no Museu de Araçuaí, Tais
Como Aquisição de Obras, Restauração,
Higienização e Organização do Acervo,
Manutenção da Estrutura Física e de
Atendimento ao Público, Criação do Setor
Educativo, Oferta de Oficinas de Formação
e de Arte.
- R$100.000,00, para a Realização do
Circuito Cultural Quilombola, no Vale do
Mucuri.
- R$60.000,00, para a Realização do
Projeto "Lá e Cá", Com o Objetivo de
Promover a Profissionalização de Agentes e
Grupos Culturais em Sua Organização
Jurídica e Empresarial de Modo a Gerar
Novos Negócios e Renda.
- R$100.000,00, para a Realização do 4º
Cine Pojichá - Festival de Cinema dos Vales
do Mucuri e Jequitinhonha.
- R$200.000,00, para Manutenção do
Cinema Meninos de Araçuaí.
- R$100.000,00, para a Realização do
Festival de Teatro de Araçuaí.
- R$50.000,0,0 para a Comemoração dos
50 Anos do Coral Trovadores do Vale.
- R$100.000,00 , para a Realização da
Festa das Águas nas Comunidades
Indígenas Pankararu e Pataxó.
(OBS. os R$300.000,00 restantes foram
especificados na emenda à LOA n° 1046)
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1.380.000

SECULT

3980

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo pedido de
providências para que
analise a viabilidade de instituir premiação,
no âmbito do Fundo Estadual de Cultura FEC -, para
iniciativas culturais de comunidades
quilombolas, de modo a dar efetividade à
emenda popular ao
orçamento do Estado aprovada por esta
comissão. Requer, ainda, que se analise a
viabilidade de que o
prêmio tenha a denominação "Alê do
Rosário", em homenagem a Alessandro
Borges de Araújo, Capitão
da Congada Nossa Senhora do Rosário dos
quilombolas, Diretor de Cultura das
Comunidades
Quilombolas de Minas Gerais - N’Golo;
Coordenador Municipal de Cultura de Berilo,
Contra Mestre de
Folia de Reis, ativista cultural e um dos
criadores dos Roteiros Turísticos da Rota
dos Quilombolas, morto
precocemente aos 30 anos.

emendas e requerimentos
7

Cultura

56

4322

Apoio a
Projetos
Culturais e
Turísticos por
Meio de
Parcerias

7

Cultura
(Jequitinhonh
a/Mucuri e
Norte de
Minas)

56

4291

7

Cultura
(Norte de
Minas)

56

4291

71

1046

Acrescenta R$1.680.000,00 na meta
financeira da Ação, sendo R$300.000,00 na
R.I. de Belo Horizonte, com a seguinte
especificação do objeto do gasto
(emenda à LOA 1046):
- R$200.000,00,
para a Realização do Projeto "Batucabrum Valorizando a Vida", no Município de
Brumadinho, Com Oficinas Musicais,
Palestras e Mostras Musicais, Tendo Como
Público-Alvo Crianças e Adolescentes em
Situação de Vulnerabilidade Social.
- R$100.000,00, para Implantar o Núcleo de
Memória do Circo no Centro de Referência
do Circo, Chamado Cidade do Circo, em
Belo Horizonte.
(OBS. os R$1.380.000,00 restantes foram
especificados na emenda à LOA n° 1045)

300.000

SECULT

3984

Requer seja encaminhado à Agência
Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq
- pedido de
providências para realização de cursos de
capacitação em conhecimentos náuticos e
sobre
responsabilidade náutica para atendimento
dos municípios banhados pelo Lago de
Furnas.

Apoio a
projetos
Culturais por
Meio de
Editais

1081

Acrescenta R$400.000,00 na Ação (região
Estadual), com a seguinte especificação
do objeto do gasto:
- R$50.000,00, para Blocos de Carnaval de
Rua, na Região Intermediária de Montes
Claros.
- R$100.000,00, para Prêmio a 15 Grupos
de Cultura Popular Quilombola do Vale do
Jequitinhonha.
- R$150.000,00, para as Regiões
Intermediárias de Montes Claros, Teófilo
Otoni e Varginha, para
Editais para Grupos Culturais de Juventude;
Artistas, Grupos e Corpos Artísticos Locais;
Pontos de
Cultura; Associações Culturais.
- R$100.000,00, para Projetos Culturais
Que Estimulem o Protagonismo da Mulher
nos Vales do
Jequitinhonha e Mucuri Ou Que Tenham
Como Escopo o Trabalho Com Mulheres
Vítimas de
Violência.

400.000

FEC

3992

Requer seja encaminhado à Capitania
Fluvial de Minas Gerais pedido de
providências para realização de
cursos de capacitação em conhecimentos
náuticos e sobre responsabilidade náutica
para atendimento
dos municípios banhados pelo Lago de
Furnas.

Apoio a
projetos
Culturais por
Meio de
Editais

1082

Acrescenta R$300.000,00 na Ação (região
Estadual), para a realização de Edital Fec
para Culturas Populares e Tradicionais
Regionalizado para o Norte de Minas,
sendo:
- R$200.000,00 para Grupos de Congado.
- R$100.000,00, para o Intercâmbio Cultural
de Grupos de Congado da Região,
Valorizando o
Reconhecimento do Congado Como
Patrimônio Cultural de Minas Gerais.

300.000

FEC

3998

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo pedido de
providências para que
analise a viabilidade de instituir premiação,
no âmbito do Fundo Estadual de Cultura FEC -, para obras
audiovisuais que registrem a história da
ocupação do território mineiro no âmbito das
comemorações dos
300 anos de Minas Gerais, em 2020, para
dar efetividade à emenda popular ao
orçamento do Estado
aprovada por esta Comissão.
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emendas e requerimentos
7

Cultura

56

4291

Apoio a
projetos
Culturais por
Meio de
Editais

1083

7

Cultura

56

4011

7

Cultura

56

4016

7

Cultura

56

4020

7

Cultura

56

4363

Acrescenta R$200.000,00 na Ação (região
Estadual), para a Realização de Edital Fec
Canela Fina, visando à comemoração do
Dia das Favelas
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200.000

FEC

4005

Requer seja encaminhado à Universidade
Estadual de Montes Claros - Unimontes pedido de
providências para que analise a viabilidade
de instituir uma incubadora de projetos
culturais com a
finalidade de atender a região norte de
Minas no desenvolvimento da economia
criativa e solidária, com
vistas a articular iniciativas da sociedade
civil, municípios e órgãos gestores estaduais
das áreas de
cultura, turismo e indústrias criativas
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo pedido de
providências para que
analise a viabilidade de instituir modalidade
de apresentação oral de projetos no Fundo
Estadual de
Cultura - FEC -, de modo a viabilizar o
acesso de pessoas não alfabetizadas ou que
tenham dificuldade
de preencher os formulários da Plataforma
Digital Fomento e Incentivo à Cultura.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo pedido de
providências para que
analise a viabilidade de desenvolvimento de
ações específicas de valorização e difusão
da literatura de
cordel no âmbito do Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas de Minas Gerais.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo pedido de
providências para que
analise a viabilidade de disponibilizar, de
forma didática, informações públicas sobre
potenciais
patrocinadores de projetos culturais.
Requer seja encaminhado ao secretário de
Estado de Cultura e Turismo pedido de
informações sobre a implantação de sistema
de dados e indicadores culturais do Estado,
de forma regionalizada, nos termos
estabelecidos pelo Plano Estadual de
Cultura.

emendas e requerimentos
8

Agricultura
Familiar

18

9

Agricultura
Familiar

18

9

Segurança
Alimentar

88

9

Agricultura
Familiar

88

4026

1011

Formação de
Técnicos em
Laticínios,
Agropecuária
e
Cooperativis
mo

Fomento
para o
Desenvolvim
ento do Setor
Agropecuário

72

Altera nome do programa 018 para “Ensino
Técnico para o Agronegócio E PARA A
AGRICULTURA FAMILIAR” e seu objetivo
para “, mencionando explicitamente a
agricultura familiar, e associa a diretriz
estratégica “Atender povos e comunidades
tradicionais, beneficiários de reforma
agrária e agricultores familiares,
especialmente a juventude", incluída na
área temática Agricultura, Pecuária e
Abastecimento pela emenda nº 7 ao PMDI,
apresentada pela PLE nº 8/2019

0

4003

73

Altera Público-alvo da Ação 4026,
acrescentando cursos profissionalizantes
com foco na agricultura familiar

0

4008

74

Altera o objetivo do programa,
acrescentando a garantia de soberania
alimentar e nutricional em seu escopo

0

75

1047

Acrescenta R$960.000,00 na meta
financeira da ação, na região Estadual,
sendo R$360.000,00 para despesas
correntes (emenda à LOA 1047), com
especificação do objeto do gasto para:
A) R$200.000,00 para a Aquisição de
Sementes, para Distribuição nas Regiões
Intermediárias de Teófilo Otoni e Montes
Claros (R$100.000,00 para Cada Região);
B) R$100.000,00 para Aquisição de Kit
Feira Livre, para os Municípios da Região
Intermediária de Varginha;
C) R$60.000,00 para a Aquisição de
Insumos e Materiais/Equipamentos de
Irrigação para as Escolas Família Agrícola,
Sendo R$40.000,00 para a Região
Intermediária de Teófilo Otoni (Uma Escola
no Mucuri e Outra no Jequitinhonha) e
R$20.000,00 para Região Intermediária de
Montes Claros. (OBS. os R$600.000,00
restantes foram especificados na emenda à
LOA n° 1048)
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360.000 EMATER

Requer seja encaminhado à Empresa de
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais –
Epamig – pedido de
providências para que estude a viabilidade
de atender, nos institutos de Juiz de Fora e
Pitangui,
estudantes de outras regiões do Estado,
com bolsa de manutenção e deslocamento,
para os cursos
oferecidos no âmbito da Ação 4026 –
Formação de técnicos em laticínios,
agropecuária e cooperativismo
–, além de incluir, no escopo desses cursos,
formação técnica em agroecologia, produção
orgânica e
economia popular solidária.
Requer seja encaminhado ao diretorpresidente da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais – Emater-MG –
pedido de informações sobre as formas de
apoio prestadas ou
passíveis de prestação ao projeto de
implantação de hortas comunitárias e
ocupação sustentável de lotes
vagos em Varginha, desenvolvido pela
estudante Luziany Maria de Oliveira em
parceria com a Prefeitura
Municipal.

emendas e requerimentos
9

Agricultura
familiar

88

1011

Fomento
para o
Desenvolvim
ento do Setor
Agropecuário

75

1048

Acrescenta R$960.000,00 na meta
financeira da ação, na região Estadual,
sendo R$600.000,00 para despesas de
capital (emenda à LOA 1048), com
especificação do objeto do gasto para:
Aquisição de 5 (Cinco) Minitratores para
Cada Região Intermediária Especificada Varginha, Teófilo Otoni, Montes Claros, Juiz
de Fora,
Governador Valadares e Patos de Minas
(R$100.000,00 para Cada Região) -,
Totalizando 30 Minitratores. (OBS. os
R$360.000,00 restantes foram
especificados na emenda à LOA n° 1047)

600.000 EMATER

10

Agricultura
familiar

129

4352

Coordenação
do programa
Certifica
Minas

1072

Acrescenta R$100.000,00 na ação, com
especificação do objeto do gasto para:
Desenvolvimento de Certificação de
Produtos
Hortifrutigranjeiros da Agricultura Familiar
Com Vistas ao Atendimento à Instrução
Normativa Conjunta do Ministério da
Agricultura Pecuária e Abastecimento e da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária Nº
2/2018, Que Exige Rastreabilidade ao
Longo da Cadeia Produtiva de Produtos
Vegetais Frescos Destinados à Alimentação
Humana. (despesas correntes)

100.000

11

Política
Fundiária

126

3852

11

Política
Fundiária

126

3853
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SEAPA

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão – Seplag
– pedido de
providências para que seja realizada
recomposição de pessoal da Secretaria de
Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – Seapa –,
especialmente para a Subsecretaria de
Assuntos Fundiários, com
vistas a aumentar o corpo técnico disponível
para a avaliação dos processos de
regularização fundiária de
terras devolutas e de territórios coletivos.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – Seapa –
pedido de providências para que estude
formas de ofertar suporte público ao
georreferenciamento das
propriedades rurais de famílias de baixa
renda, a fim de facilitar e desburocratizar o
processo de partilha e
registro das terras pertencentes ou oriundas
de direitos hereditários.

emendas e requerimentos
11

Política
Fundiária

126

3854

11

Política
Fundiária

126

3855

11

Política
Fundiária

126

3856

11

Política
Fundiária

126

3857

Página 10

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – Seapa –
pedido de providências para que sejam
realizados estudos de destinação das terras
arrecadadas por meio
da Ação 4344 – discriminação e
arrecadação de terras e gestão dos
arrendamentos, de forma a viabilizar
o estabelecimento de assentamentos rurais,
a instalação de áreas públicas de
extrativismo, a regularização fundiária e a
proteção dos ecossistemas.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – Seapa –
pedido de providências para que seja
retomado o acordo de cooperação técnica
com o governo federal
para a implementação do Programa
Nacional do Crédito Fundiário – PNCF –, a
fim de que os jovens
tenham a sucessão da terra e de que os
posseiros, meeiros, arrendatários e
comandatários passem a ser
os proprietários de suas terras.
Requer seja encaminhado à secretária de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de informações sobre
as atividades da Mesa Estadual de Diálogo e
Negociação Permanente com Ocupações
Urbanas e Rurais em 2019, especificando os
conflitos fundiários rurais que estão em
acompanhamento.
Requer seja encaminhado à secretária de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento pedido de
informações sobre os critérios adotados para
a classificação dos municípios com vistas à
inclusão em
programas de regularização fundiária de
terras devolutas e de territórios coletivos.

emendas e requerimentos
11

Política
Fundiária

126

12

Agricultura
familiar

135

4375

13

Água
(Jequitinhonh
a / Mucuri e
Norte de
Minas)

49

4095

13

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

49

4094

3858

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – Seapa –
pedido de providências para que, em
parceria com a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão –
Seplag –, realize a gestão da recomposição
de pessoal da Seapa, especialmente para a
Subsecretaria de
Assuntos Fundiários, com vistas a aumentar
o corpo técnico disponível para a avaliação
dos processos
de regularização fundiária. Destaque-se que
tal providência foi solicitada também via
requerimento enviado
à Seplag.

Requer seja encaminhado ao Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais – Idene –
pedido de providências para que estude a
viabilidade de apoiar e de articular com o
Sistema Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos –
Sisema – a continuidade do Projeto “Vale
Água, Vale Vida”, na
área da Área de Preservação Ambiental –
APA – Chapada do Lagoão de Araçuaí,
realizado e executado
pelo Centro Popular de Cultura e
Desenvolvimento, em Araçuaí.
Requer seja encaminhado ao diretor-geral
do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas
Gerais – Idene – pedido de informações
sobre a cobertura atual da Ação 4095 –
Implantação de Cisternas de Consumo – e
os procedimentos necessários para que o
público acesse o serviço.

Garantia de
Renda
Mínima aos
Agricultores
Familiares
Implantação
de Cisterna
de Consumo

76

77

1049

Acrescenta R$750.000,00 na meta
financeira e 78 cisternas instaladas em sua
meta física, com o acréscimo de 26
cisternas (10, de 16 mil lts; 6, de
25 mil lts, e 10 de 52 mil lts), e de
R$250.000,00, em cada uma das R.I.s
especificadas: Governador Valadares,
Montes Claros e Teófilo Otoni.

750.000

IDENE

4010

Promoção do
Acesso à
Infraestrutura
Básica do
Norte e
Nordeste de
Minas Gerais

78

1050

Acrescenta 1 projeto implantado, na meta
física, e R$150.000,00, na meta financeira,
da R.I. de Teófilo Otoni, para apoio ao
Projeto "Vale Água, Vale Vida", na Área da
Apa Chapada do Lagoão de Araçuaí, em
Araçuaí, sendo R$75.000,00 para
despesas correntes (emenda LOA 1050),
com a especificação do objeto do gasto
para:
- Contratação de Guardiões de Água e
Realização de Consultoria Técnica e de
Oficinas de Monitoramento da Água. (OBS.
os R$75.000,00 restantes foram
especificados na emenda à LOA n° 1051)

75.000

IDENE

4015

Distribui as metas física e financeira da
ação, previstas para a R.I. Montes Claros,
para as R.I. Montes Claros e Teófilo
Otoni, sem impacto orçamentário.
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0

emendas e requerimentos
13

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

49

13

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

13

14

4094

Promoção do
Acesso à
Infraestrutura
Básica do
Norte e
Nordeste de
Minas Gerais

78

1051

4018

Requer seja encaminhado ao Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais – Idene – pedido de
providências para que conheça a
comunidade quilombola Baú, situada na
Fazenda Santana, em Araçuaí, e incorpore
ao seu planejamento a elaboração do
projeto básico para a captação de água do
Rio Jequitinhonha para abastecimento da
referida comunidade.

49

4022

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

49

4024

Meio
Ambiente

91

4027

Requer seja encaminhado ao Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais – Idene – pedido de
providências para a perfuração de poço
artesiano e a adoção de medidas
alternativas para
captação de água de chuva, bem como para
captação de água do Córrego do Itaberaba,
para atendimento
das comunidades de Passagem de Pedra e
Laranjão, no Município de Curral de Dentro,
na Região
Intermediária de Montes Claros.
Requer seja encaminhado ao Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - Idene - pedido de
providências para que se articule com o
Centro de Agricultura Alternativa Vicente
Nica - CAV – para a implantação de
barraginhas nas Regiões Intermediárias de
Montes Claros e Teófilo Otoni.
Requer seja encaminhado ao Instituto
Estadual de Florestas – IEF – e ao Instituto
Mineiro de Gestão das
Águas – Igam – pedido de providências para
que avaliem a possibilidade de criação de
um banco de
dados sobre as nascentes do Estado, que
contenha sua localização, os dados de
quantidade e qualidade
de suas águas, as ações desenvolvidas pelo
Estado para a sua proteção, bem como os
dados do uso
dos recursos hídricos no seu entorno.

Acrescenta 1 projeto implantado, na meta
física, e R$150.000,00, na meta financeira,
da R.I. de Teófilo Otoni, para apoio ao
Projeto "Vale Água, Vale Vida", na Área da
Apa Chapada do Lagoão de Araçuaí, em
Araçuaí, sendo R$75.000,00 para
despesas de capital (emenda LOA 1051),
com a especificação do objeto do gasto
para:
- Construção de Pequenos Barramentos e
Aquisição de Canos, Mangueiras, Cimento
e Ferragens (OBS. os R$75.000,00
restantes foram especificados na emenda à
LOA n° 1050)
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75.000

IDENE

emendas e requerimentos
14

Meio
Ambiente

92

4032

14

Meio
Ambiente

93

4034

14

Meio
Ambiente

94

4036

14

Meio
Ambiente

95

4041

Página 13

Requer seja encaminhado ao Instituto
Mineiro de Gestão das Águas – Igam –
pedido de pedido de
providências para que, na execução da Ação
4468 – Elaboração e Implementação do
Programa
Estratégico de Segurança Hídrica e
Revitalização das bacias hidrográficas de
Minas Gerais (Somos
Todos Água) –, avalie a possibilidade de que
nela seja contemplada a Bacia do Rio
Grande, em especial
o Lago de Furnas e o seu entorno, e as
Bacias dos Rios Doce, Paraopeba e
Jequitinhonha, nessa última
com destaque para o Rio Araçuaí e os
Ribeirões Correntes, Mandassaias e Areão.
Requer seja encaminhado à Agência
Nacional das Águas – ANA – pedido de
providências para que
assegure que o Reservatório de Furnas
opere sempre acima da cota de 762m
(setecentos e sessenta e
dois metros), de forma a viabilizar os usos
múltiplos do lago.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável –
Semad – pedido de providências para que
intensifique suas ações nas áreas de
fomento à economia
sustentável, de revitalização de cursos
d’água, de fiscalização do uso de recursos
hídricos e de controle
das queimadas e do uso de agrotóxicos.
Requer seja encaminhado à Agência
Reguladora dos Serviços de Abastecimento
de Água e Esgotamento
Sanitário do Estado de Minas Gerais –
Arsae-MG – pedido de providências para
que fiscalize denúncia de
lançamento de esgoto não tratado nos
cursos d'água do Município de Carmo do Rio
Claro.

emendas e requerimentos
14

Meio
Ambiente

96

4043

14

Meio
Ambiente

97

4045

15

Meio
Ambiente –
Unidades de
Conservação

104

4277

PARC –
Programa de
Concessão
de Parques
Estaduais

79

Altera a finalidade da ação para:
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE
concessão ou DE PARCERIA pública ou
privada PARA MANUTENÇÃO, GESTÃO E
OPERAÇÃO da área de visitantes e de
recreação de parques estaduais,
INCLUINDO A MELHORIA DE SUAS
ESTRUTURAS, e CONSIDERANDO O
PROGRAMA DE CONCESSÃO DE
PARQUES ESTADUAIS DE MINAS
GERAIS- PARC.”

0

3931

15

Meio
Ambiente –
Unidades de
Conservação

104

4280

Gestão de
Unidades de
Conservação

80

Transfere a meta física alocada na R.I.
Belo Horizonte (1 CONSOLIDAÇÃO DAS
UNIDADE DE CONSERVAÇÃO) para a
região Estadual, sem alteração na meta
financeira.

0

4064

15

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

104

4276

Fomento
Florestal

Acrescenta R$450.000,00 na R.I. Teófilo
Otoni da ação, com especificação do
objeto do gasto para:
A) R$200.000,00 para a Manutenção dos
Viveiros Florestais do Instituto
Estadual de Florestas - Ief, na R.I. de
Teófilo Otoni;
B) R$250.000,00 para o Cercamento de
Nascentes na Bacia do Rio Fanado.

450.000

1071
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IEF

4067

Requer seja encaminhado ao Instituto
Mineiro de Gestão das Águas – Igam –
pedido de providências para
que elabore um plano de atuação
emergencial para a recuperação da Bacia do
Rio Araçuaí, com o apoio
da Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento – Seapa –, da
Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Mobilidade – Seinfra – e do
Instituto Estadual de Florestas – IEF –, além
da parceria para
a troca de experiências com o Projeto
Manuelzão.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável –
Semad – pedido de providências para que
fiscalize a qualidade da água do Córrego
Santana, em Araçuaí,
diante da denúncia de sua possível
contaminação por minério.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão – Seplag
– e à Secretaria de
Estado de Governo – Segov – pedido de
providências, reiterando o RQN nº
3.459/2019, para que, diante
das determinações da Lei nº 18.185, de
2009, seja mantida, em caráter excepcional,
a partir do ano de
2021, a contratação temporária de
brigadistas para a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad –,
tendo em vista a importância dessas equipes
para o controle de
incêndios florestais nas unidades de
conservação.
Requer seja encaminhado ao Instituto
Estadual de Florestas - IEF - pedido de
providências para seja
realizado o pagamento imediato do passivo
relacionado ao Programa Bolsa Verde.
Requer seja encaminhado ao Instituto
Estadual de Florestas - IEF - pedido de
providências para que, na
execução da Ação 4276 - Fomento Florestal
-, sejam priorizadas a proteção e a
conservação das
nascentes do Rio Verde

emendas e requerimentos
15

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

104

4070

16

Meio
Ambiente

120

4354

Bolsa
reciclagem

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

4348

Gestão
Ambiental

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

81

1062

Altera a regionalização das metas física e
financeira da ação, passando para
Estadual.

0

Acrescenta R$50.000,00 na ação, com
especificação do objeto do gasto para:
Promoção de Programa de Educação
Ambiental Específico para a Bacia do Rio
Araçuaí, Com Foco no Desenvolvimento de
Instrumentos para a Recuperação dos
Cursos D'Água em Todos os 23 Municípios
da Bacia.

50.000

3936

SEMAD

3944

3945
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Requer seja encaminhado ao Instituto
Estadual de Florestas - IEF - pedido de
providências para que
sejam detalhadas nos contratos de
concessão de unidades de conservação do
Programa de Concessão
de Parques Estaduais - PARC - as
contrapartidas de investimentos que serão
realizadas na parte
concedida da unidade de conservação
correspondente
Requer seja encaminhado ao presidente da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
– Copasa – e da
Copasa Serviços de Saneamento Integrado
do Norte e Nordeste de Minas Gerais –
Copanor – pedido de
informações sobre a execução do Programa
Pró-Mananciais por essas duas empresas,
em que sejam
detalhados os municípios onde está sendo
realizado, as atividades desenvolvidas por
meio dele e os
critérios para identificação e seleção dos
municípios que serão beneficiados pelo
programa.
Requer seja encaminhado ao secretário de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
pedido de informações sobre o planejamento
para o pagamento do passivo do Bolsa
Reciclagem, no
âmbito da Ação 4354.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável –
Semad – pedido de providências para que
crie um fórum contínuo de discussão sobre
as condições de
exploração da área de cerrado ao longo dos
Rios Araçuaí e Jequitinhonha ou para que
paute essa
temática no programa Diálogos com o
Sisema, na região do Vale do Jequitinhonha.

emendas e requerimentos
16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

3951

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

3955

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

3963
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável –
Semad – pedido de providências para que
analise a viabilidade da implementação de
consórcio
intermunicipal para gerenciamento dos
resíduos sólidos, que integre os municípios
das regiões do Vale do
Jequitinhonha e Mucuri, que sejam distantes
entre si até o raio de 100km.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável –
Semad – pedido de providências para que
apoie, no âmbito da Ação 4321 – Promoção
das políticas
públicas de saneamento –, a implementação
de ações de saneamento nos Municípios de
Capelinha,
Coronel Murta, Jenipapo de Minas, Minas
Novas, Araçuaí, Angelândia, Turmalina,
Veredinha e
Itamarandiba.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável –
Semad – pedido de providências para que,
no âmbito da Ação 4321 – Promoção das
Políticas Públicas
de Saneamento –, do Programa 120, busque
soluções para o abastecimento de água e o
esgotamento
sanitário nas comunidades mencionadas de
cada município, como se segue: São
Francisco (Caraíbas II,
Pau D´Óleo, São Martins, Mangabeiras,
Papa Mel, Santo Antônio e Bom Jardim do
Prata); Ubaí (Gerais
Velho e adjacências); e Chapada do Norte
(Faceira, Córrego do Rocha, Poções Alves e
Serrano).

emendas e requerimentos
16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

3967

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

3970

Página 17

Requer seja encaminhado ao Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais – Idene –
pedido de providências para que avalie a
possibilidade de incorporar em seu
planejamento de elaboração
de projetos básicos para abastecimento de
água e coleta e tratamento de esgotos as
comunidades
mencionadas de cada município, como se
segue: São Francisco (Caraíbas II, Pau D
´Óleo, São Martins,
Mangabeiras, Papa Mel, Santo Antônio e
Bom Jardim do Prata); Ubaí (Gerais Velho e
adjacências); e
Chapada do Norte (Faceira, Córrego do
Rocha, Poções Alves e Serrano).
Requer seja encaminhado às Prefeituras dos
Municípios de São Francisco, Ubaí e
Chapada do Norte
pedido de providências para que revejam
seus contratos com a Companhia de
Saneamento de Minas
Gerais – Copasa – com vistas a atender,
com abastecimento de água e esgotamento
sanitário, as
comunidades mencionadas de cada
município, como se segue: São Francisco
(Caraíbas II, Pau D´Óleo,
São Martins, Mangabeiras, Papa Mel, Santo
Antônio e Bom Jardim do Prata); Ubaí
(Gerais Velho e
adjacências); e Chapada do Norte (Faceira,
Córrego do Rocha, Poções Alves, Serrano).

emendas e requerimentos
16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

3974

Requer seja encaminhado ao presidente da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
– Copasa – e da
Copasa Serviços de Saneamento Integrado
do Norte e Nordeste de Minas Gerais –
Copanor – pedido de
informações sobre o status das seguintes
obras e sobre a previsão de sua execução
no planejamento
estratégico dessas empresas: 1) captação
de água na Barragem de Setúbal para
atender os Municípios
de Francisco Badaró e Jenipapo de Minas;
2) implantação e/ou conclusão dos sistemas
de tratamento de esgoto dos Municípios de
Berilo, Chapada do Norte, Araçuaí,
Francisco Badaró e Jenipapo de Minas; 3)
implantação de sistema de abastecimento
de água do Distrito de Lelivéldia, com
captação a partir do Rio
Jequitinhonha; 4) ampliação do sistema de
captação de água da sede de Francisco
Badaró, a partir do
Rio Setúbal, com implantação de redes de
distribuição que atendam as comunidades
de São João,
Ribeirão, Empoeira e Barreiros; 5)
complementação das obras iniciadas de
implantação da rede de água
e esgotos na localidade Cedro, pertencente
a Teófilo Otoni.

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

3979

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

3985

Requer eja encaminhado à Copasa Serviços
de Saneamento Integrado do Norte e
Nordeste de Minas
Gerais – Copanor – e à Secretaria de Estado
de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – Semad
– pedido de providências para que
conheçam o projeto Lar com Dignidade, do
Município de Jequitinhonha,
que constrói módulos sanitários com fossas
ecológicas em que se usa serragem, com
vistas a adotar
essa alternativa no escopo de suas ações.
Requer seja encaminhado ao Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de Guapé –
SAEE Guapé – pedido de
providências para que trate os esgotos
gerados no município, que estão sendo
lançados sem tratamento
no Lago de Furnas e comprometem a
qualidade e o uso múltiplo das águas da
represa, em especial, a
criação de tilápias.
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emendas e requerimentos
16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

3990

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

4000

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

4006

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

4012

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

4023

16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

4031
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Requer seja encaminhado ao presidente da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
– Copasa –
pedido de informações sobre o status das
obras ligadas aos sistemas de coleta e
tratamento de esgotos
previstas no planejamento estratégico da
empresa nos municípios do entorno do Lago
de Furnas, sob sua
Concessão.
Requer seja encaminhado ao Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG
– pedido de
providências para que informe aos
municípios não atendidos pela Copasa e
pela Copanor sobre as linhas
de crédito disponíveis para o financiamento
de obras de saneamento básico.
Requer seja encaminhado à Prefeitura
Municipal de Itanhandu pedido de
providências para a implantação
de hidrômetros para a cobrança pelo
consumo de água nesse município.
Requer seja encaminhado ao presidente da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
– Copasa –
pedido de informações sobre o projeto de
captação de água da Barragem de Machado
Mineiro, para
atendimento, por gravidade, dos Municípios
Águas Vermelhas, Divisa Alegre, Medina e
Pedra Azul.
Requer seja encaminhado ao presidente da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
– Copasa – e da
Copasa Serviços de Saneamento Integrado
do Norte e Nordeste de Minas Gerais –
Copanor – pedido de
informações sobre o planejamento das obras
de captação de água do Rio Jequitinhonha
para
abastecimento humano, urbano e rural, nos
Municípios de Cachoeira do Pajeú, Divisa
Alegre, Pedra Azul
e adjacências.
Requer seja encaminhado ao presidente da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
– Copasa –
pedido de informações sobre o planejamento
e a construção das Estações de Tratamento
de Esgotos –
ETEs – previstas para 2020, por região
intermediária do Estado.

emendas e requerimentos
16

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

120

17

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri )

127

4350

Implantação
e
Manutenção
de Barragens

82

1052

Acrescenta R.I. Teófilo Otoni na
regionalização de metas física e financeira
da ação, com 5 Barragens Implantadas e
Mantidas, na meta física, e R$2.342.870,00,
na meta financeira, em 2010, com
especificação do objeto do gasto
(emenda LOA 1052) para:
- Implantação de Barragens de Reservação
de Água nas Bacias dos Rios Araçuaí e
Jequitinhonha, nos Municípios de Araçuaí,
Capelinha, Itinga e
Adjacências.
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2.342.870

SEAPA

RQC 5713

Seja realizada audiência pública, com a
presença da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
Semad –, com o objetivo de discutir medidas
para a implantação de corredores
ecológicos, com recuperação da vegetação
natural em meio às grandes plantações de
eucalipto, e para a restauração de áreas de
recarga na região do Vale do Jequitinhonha.

4039

Requer seja encaminhado ao secretário de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
pedido de informações sobre o
monitoramento da situação de execução da
emenda orçamentária de IPU
4 referente à Ação 1056 – Implantação de
Barramentos – Pequenas Barragens – do
PPAG 2016-2019 que
tem como objeto a construção de barragens
na Bacia do Rio Fanado, especialmente com
relação aos
seguintes dados: execução física da
emenda, valor da cota orçamentária
aprovada, valor do empenho,
valor liquidado, valor pago, justificativa do
estágio da despesa, atividades realizadas
para a execução da
emenda (ou justificativa para a não
execução), além de eventual detalhamento
da execução da ação
como um todo e outras observações (como
previsão de execução).

emendas e requerimentos
17

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri e
Norte de
Minas )

127

4512

Recuperação
Integrada da
Capacidade
Produtiva
das bacias

83

1053

Altera a finalidade da ação, com vistas a
especificar as infraestruturas rurais
previstas em seu escopo - como
barraginhas e terraceamentos, além de
proteção das áreas de recarga dos
aquíferos, recuperação de estradas vicinais,
entre outras -, acrescenta as R.I. de
Montes Claros e de Teófilo Otoni na
regionalização de metas, e acrescenta 7
sub-bacias recuperadas, na meta física, e
R$1.700.000,00, na meta financeira, sendo
R$1.500.000,00 (emenda LOA 1053) para
despesas de capital, com especificação
do objeto do gasto:
A) R$500.000,00, para a Recuperação de
Sub-Bacias da Bacia Hidrográfica do Rio
Araçuaí;
B) R$500.000,00, para a Recuperação de
Sub-Bacias da Bacia Hidrográfica do Rio
Jequitinhonha;
C) R$500.000,00, para a Recuperação de
Sub-Bacias no Norte de Minas.
(OBS. os R$200.000,00 restantes foram
especificados na emenda à LOA n° 1054)

1.500.000

SEAPA

4044

Requer seja encaminhado à secretária de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento pedido de
informações sobre o monitoramento da
situação de execução da emenda
orçamentária de IPU 4 referente
à Ação 1032 – Construção de Reservatórios
de Médio e Pequeno Porte – do PPAG 20162019 que tem
como objeto a construção de barragens no
Território Alto, Médio e Baixo Jequitinhonha,
especialmente
com relação aos seguintes dados: execução
física, valor da cota orçamentária aprovada,
valor do
empenho, valor liquidado, valor pago,
justificativa do estágio da despesa,
atividades realizadas para a
execução da emenda (ou justificativa para a
não execução), além de eventual
detalhamento da execução
da ação como um todo e outras observações
(como previsão de execução).

17

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri e
Norte de
Minas )

127

4512

Recuperação
Integrada da
Capacidade
Produtiva
das bacias

83

1054

Altera a finalidade da ação, com vistas a
especificar as infraestruturas rurais
previstas em seu escopo - como
barraginhas e terraceamentos, além de
proteção das áreas de recarga dos
aquíferos, recuperação de estradas vicinais,
entre outras -, acrescenta as R.I. de
Montes Claros e de Teófilo Otoni na
regionalização de metas, e acrescenta 7
sub-bacias recuperadas, na meta física, e
R$1.700.000,00, na meta financeira, sendo
R$200.000,00 (emenda LOA 1053) para
despesas correntes, com especificação
do objeto do gasto:
- Desenvolvimento do Projeto "Estratégias
de Produção de Água para Agricultores
Familiares do Médio e Baixo
Jequitinhonha", do Instituto Federal do
Norte de Minas, Campus Almenara e
Araçuaí.
(OBS. os R$1.500.000,00 restantes foram
especificados na emenda à LOA n° 1053)

200.000

SEAPA

4047

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – Seapa –
pedido de providências para que seja
executado estudo para levantar as
possibilidades técnicas de
implantação de barragens de reservação de
água pluvial e de regularização de vazão nas
localidades
indicadas por emenda na Ação 4350, a
saber: Município de Araçuaí: Córrego
Calhauzinho, de forma a
beneficiar as comunidades de São José das
Neves, Calhauzinho das Neves, Lajinha,
Palmital, Passagem
de Goiaba e Neves; Córrego Piauí;
Córrego Gravatá; Córrego das Neves;
Município de Capelinha: Ribeirão dos
Franciscos, Ribeirão do Sena;
Rio Itamarandiba; Município de Itinga, no
Ribeirão Itinguinha. Outras localidades da
Bacia do Rio
Jequitinhonha.
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emendas e requerimentos
17

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri e
Norte de
Minas )

127

4051

17

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri e
Norte de
Minas )

127

4053

17

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri e
Norte de
Minas )

127

4055
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Requer seja encaminhado ao secretário de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
pedido de informações sobre os impactos
das atividades de manutenção realizadas ou
demandadas pela barragem de Setúbal no
índice de turbidez das águas dos Rios
Setúbal e Araçuaí, considerando a
conservação ou o tipo de vegetação no seu
entorno e a existência de planejamento para
solução dos
problemas de turbidez acima referidos.
Requer seja encaminhado ao secretário de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
pedido de informações sobre a atuação do
Estado no que se refere a um barramento
existente no Rio
Capivari, tributário do Rio Araçuaí, entre os
Municípios de Minas Novas e Capelinha,
destinado à
reservação de águas para atendimento das
necessidades hídricas de plantações de café
e de eucalipto no seu entorno, incluída a
verificação da situação de outorga e as
ações de monitoramento que estão sendo
realizadas para que seja garantido o acesso
à água das comunidades e dos
estabelecimentos
rurais a jusante da barragem.
Requer seja encaminhado à secretária de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável
pedido de informações sobre todos os poços
tubulares profundos produtivos existentes na
Região
Intermediária de Teófilo Otoni, com
especificação de sua localização
georreferenciada, da situação de
produção de água (ativo ou inativo), da
situação de outorga – volume outorgado e
outras informações
relevantes –, e quantos e quais estão
conectados a reservatórios suspensos.

emendas e requerimentos
17

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri e
Norte de
Minas )

127

4057

17

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri e
Norte de
Minas )

127

4061
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento pedido de
providências para que seja realizado
levantamento dos açudes e represas com
condição de
desenvolvimento de piscicultura em tanquesrede nos Municípios de Ubaí, São Francisco,
Pedras de
Maria da Cruz, Januária, São João das
Missões, Matias Cardoso e Manga, como
alternativa de geração
de renda para agricultores familiares.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – Seapa –
pedido de providências para que, no
planejamento e na contratação das obras a
serem realizadas nas
Regiões Intermediárias de Teófilo Otoni e
Montes Claros com recursos aportados por
emeda apresentada
por esta Comissão à Ação 4512 –
Recuperação integrada da capacidade
produtiva das bacias –, sejam
consultadas as entidades Cáritas, Centro
Alternativo Vicente Nica – CAV – e
Articulação do Semiárido –
ASA.

emendas e requerimentos
17

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri e
Norte de
Minas )

127

4065

17

Água
(jequitinhonh
a / Mucuri e
Norte de
Minas )
Economia
Popular e
Solidária

127

RQC 5715

18

39

4088

Fomento aos
Empreendim
entos da
Economia
Popular
Solidária

1066

Acrescenta R$100.000,00 na ação, com
especificação do objeto do gasto para:
Estruturação e Financiamento Solidário de
Unidades Produtivas da Economia Popular
Solidária.
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100.000

SEDESE

4073

Requer seja encaminhado à secretária de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento pedido de
informações sobre a viabilidade da
recuperação das sub-bacias hidrográficas a
seguir listadas,
considerando a metodologia utilizada para
execução da Ação 4512 – Recuperação
integrada da
capacidade produtiva das bacias:
Rio São Lamberto, Rio Verde, Rio Pacuí e
Riachão, nos Municípios de Montes Claros,
Coração de Jesus,
Mirabela e Brasília de Minas;Rio Paracatu,
nos Municípios de Brasília de Minas e São
Francisco; Rio
Guavinipan, nos Municípios de Bocaiúva e
Franscisco Dumont; Rio Vacaria, nos
Municípios de Rio Pardo
de Minas, Fruta de Leite, Virgem da Lapa e
Padre Carvalho; Rio Pardo e Córrego
Moinho, no Município de
São Francisco; Riacho da Cruz, no Município
de Januária; Rio São Felipe, nos Municípios
de São João da
Ponte, Varzelândia, Ibiracatu e Pedras de
Maria da Cruz; Rio Jequitinhonha,
contemplando: Rio São
Miguel; Rio Araçuaí e seus afluentes, Rio
Itamarandiba, Rio Soledade, Rio Capivari,
Rio Piauí, Rio Fanado
e Rio Setúbal; Rio Mucuri.
Seja realizada audiência pública para discutir
a situação de operação do Projeto Jaíba

Requer seja encaminhado à Fundação Caio
Martins – Fucam – pedido de providências
para que incorpore povos e comunidades
tradicionais como público-alvo de suas
ações de inclusão socioprodutiva,
considerando as suas especificidades
culturais, sociais e de organização interna.

emendas e requerimentos
18

Economia
Popular e
Solidária

39

4088

Fomento aos
Empreendim
entos da
Economia
Popular
Solidária

1067

18

Economia
Popular e
Solidária

39

4075

19

Desenvolvim
ento Social

89

3994

19

Desenvolvim
ento Social

90

3995

Acrescenta R$400.000,00 na ação, com
especificação do objeto do gasto para:
Estruturação e Manutenção de Espaços
para Comercialização (Feiras e Pontos
Fixos) dos Produtos da Economia Popular
Solidária.
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400.000

SEDESE

4074

Requer seja encaminhado ao governo do
Estado pedido de providências no sentido de
destinar os
recursos necessários à implantação e
manutenção, nos Centros Educacionais da
Fundação Caio Martins
– Fucam –, de seis Centros de Referência
de Empreendimentos Populares
Sustentáveis – Creps –, e
quatro Centros de Descarte e Reuso –
Ceder –, com a finalidade de viabilizar
oportunidades de trabalho e
geração de renda para a população do
campo em situação de vulnerabilidade.
Requer seja encaminhado ao governo do
Estado pedido de providências no sentido de
ampliar os recursos
orçamentários destinados às políticas de
trabalho, emprego e geração de renda, de
forma a possibilitar o
adequado atendimento aos destinatários
dessas políticas, especialmente aqueles em
situação de maior
vulnerabilidade social e dificuldade de
inserção no mercado de trabalho.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Governo pedido de providências
para que estude a
viabilidade de desenvolver programas de
ensino de idiomas e de intercâmbios de
estudo para
adolescentes e jovens mineiros, com a
finalidade de aprimorar a sua preparação
para o mundo do trabalho.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
que efetive o atendimento à população em
situação de rua no âmbito da Ação 1012 –
Qualificação
Profissional – do Programa 089 – Rede de
Desenvolvimento da Educação Profissional
– do Plano
Plurianual de Ação Governamental – PPAG
– 2020-2023, com vistas a apoiar a inserção
desse público no
mundo do trabalho.

emendas e requerimentos
19

Desenvolvim
ento Social

91

4001

20

Direitos
Humanos

46

4108

Operacionaliz
ação das
Centrais de
Interpretação
de Libras

84

1055

Acrescenta as R.I. Uberlândia, Juiz de Fora
e Belo Horizonte, na regionalização de
metas física e financeira da ação, com
acréscimo total de 3 sreviçõs implantados e
mantidos, na meta física, e R$300.000,00,
na meta financeira, com especificação do
objeto do gasto (emenda LOA 1055) para:
- Operacionalização das Centrais de
Interpretação de Libras nos Municípios de
Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia,
com R$100.000,00, cada.

300.000

SEDESE

3969

20

Direitos
Humanos

46

4112

Promoção da
Cidadania e
Participação
Social

85

1056

Altera a finalidade da ação , de forma a
assegura ra todos os conselheiros e
membros de comitês e comissões
capacitação e formação continuadas em
seu escopo, e acrescenta R$1.320.000,00
na meta financeira, na região Estadual,
sendo R$720.000,00 para despesas
correntes, com especificação do objeto
do gasto (emenda à LOA 1056) para:
- R$200.000,00 para a Capacitação de
Conselheiros Estaduais e Municipais dos
Direitos da Pessoa Idosa.
- R$200.000,00 para a Realização de Ciclo
de Visitas Técnicas às Instituições de
Acolhimento de Pessoas Idosas, Com
Vistas à Elaboração de Diagnóstico de
Situação Dessas Unidades.
- R$200.000,00 para a Realização do
Congresso Estadual de Conselheiros
Tutelares.
- R$120.000,00 para a Realização de
Plenárias Mensais dos Conselhos
Estaduais Vinculados à Pauta de Direitos
Humanos.
(OBS. os R$600.000,00 restantes foram
especificados na emenda à LOA n° 1057)

720.000

SEDESE

3977

Página 26

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que estude a viabilidade de realizar
parcerias com as organizações da sociedade
civil como uma das
estratégias para a qualificação do públicoalvo da Ação 1048 – Formação 4.0 – do
Programa 089 – Rede
de Desenvolvimento da Educação
Profissional – do Plano Plurianual de Ação
Governamental – PPAG –
2020-2023.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
implementar, no exercício de 2020, o Fórum
Permanente de Direitos Humanos da
Pessoa Idosa, como
forma de ampliar as discussões sobre essa
pauta e propiciar o aprimoramento e o
fortalecimento das
políticas públicas inerentes a esse segmento
no Estado.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
priorizar a realização de ações direcionadas
à capacitação de servidores no âmbito do
Poder Executivo em torno das
especificidades e dos direitos da pessoa
idosa, como forma de contribuir para a
melhoria do atendimento a esse público no
Estado.

emendas e requerimentos
20

Direitos
Humanos

46

20

Direitos
Humanos

46

4112

Promoção da
Cidadania e
Participação
Social

85

Ação Nova Elaboração e
Implementaç
ão de Planos
Estaduais de
Políticas
Públicas a
Públicos
Específicos

86

1057

Altera a finalidade da ação , de forma a
assegura ra todos os conselheiros e
membros de comitês e comissões
capacitação e formação continuadas em
seu escopo, e acrescenta R$1.320.000,00
na meta financeira, na região Estadual,
sendo R$600.000,00 para despesas de
capital, com especificação do objeto do
gasto (emenda à LOA 1057) para:
- Aquisição de Veículos para os Conselhos
Tutelares de 15 Municípios da Região
Intermediária de Teófilo Otoni, Sendo 10
Veículos para Conselhos Municipais do
Vale do Jequitinhonha e 5 Veículos para
Conselhos Municipais do Vale do Mucuri.
(OBS. os R$720.000,00 restantes foram
especificados na emenda à LOA n° 1056)

600.000

SEDESE

3981

Requer seja encaminhado ao Ministério
Público de Minas Gerais pedido de
providências para realizar
ações direcionadas à capacitação de
servidores no âmbito da instituição em torno
das especificidades e
dos direitos da pessoa idosa, como forma de
contribuir para a melhoria do atendimento a
esse público no
Estado.

Cria Ação Nova no programa 46, com
vistas à Elaboração e Implementação de
Planos Estaduais de Políticas Públicas a
Públicos Específicos, com 5 Planos
elaborados / Implementados, na meta
física, e R$500.000,00, na meta
financeira, com a Finalidade de
“Elaboração/implementação dos planos
estaduais da promoção da igualdade racial Planepir-, da população LGBTI - Minas Sem
LGBTIFobia -, de políticas para mulheres,
da pessoa com deficiência - Minas Inclui - e
da política para a população em situação de
rua“

500.000

SEDESE

3988

Requer seja encaminhado ao Programa
Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor – Procon-MG –
pedido de providências para realizar ações
direcionadas à capacitação de servidores no
âmbito da
instituição em torno das especificidades e
dos direitos da pessoa idosa, como forma de
contribuir para a
melhoria do atendimento a esse público no
Estado.
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emendas e requerimentos
20

Direitos
Humanos

46

4116

Promoção,
proteção e
Reparação
de Direitos
Humanos

1084

Acrescenta R$2.250.000,00, para
despesas correntes, na ação, com
especificação do objeto do gasto para:
- R$250.000,00 para a Realização da
Conferência Estadual da Pessoa Com
Deficiência.
- R$200.000,00 para a Realização de
Campanha Permanente de Combate à
Violência Contra a Pessoa Idosa.
- $300.000,00 para a Capacitação de
Conselheiros Tutelares dos 853 Municípios
do Estado.
- R$350.000,00 para Realização de
Campanha Publicitária de Sensibilização e
Conscientização da População para a
Prevenção e o Enfrentamento da Violência
Sexual Contra Crianças e Adolescentes e
da Exploração de Trabalho Infantil, em
Diálogo Com o Sistema de Garantia de
Direitos das Crianças e dos Adolescentes
no Estado.
- R$500.000,00 para a Expansão e
Manutenção dos Centros de Referência de
Direitos Humanos no Estado.
- R$100.000,00 para a Promoção de Curso
Preparatório para o Ingresso no Ensino
Superior, Direcionado para Jovens em
Situação de Vulnerabilidade.
- R$250.000,00 para o Desenvolvimento de
Atividades de Acolhimento e
Acompanhamento de Mulheres em
Situação de Violência na Região
Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH
(originalmente solicitado para a Casa de
Referência da Mulher Tina Martins)
- R$200.000,00 para a Realização de Ações
de Prevenção e Enfrentamento da Violência
Contra a Mulher na Região Intermediária de
Teófilo Otoni, Com a Realização de
Capacitações, a Articulação da Rede de
Proteção e o Custeio/Manutenção dos
Ônibus Lilás.
- R$100.000,00 para o Fomento à Geração
de Renda Por Meio da Comercialização de
Peças Artesanais Confeccionadas Por
Mulheres, em Parceria Com a Prefeitura
Municipal de Teófilo Otoni, na
Região Intermediária de Teófilo Otoni.
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2.250.000

SEDESE

3993

Requer seja encaminhado ao Tribunal de
Justiça de Minas Gerais pedido de
providências para realizar ações
direcionadas à capacitação de servidores no
âmbito do Poder Judiciário em torno das
especificidades e dos direitos da pessoa
idosa, como forma de contribuir para a
melhoria do atendimento a esse público no
Estado.

emendas e requerimentos
20

Direitos
Humanos

46

3996

20

Direitos
Humanos

46

4002

20

Direitos
Humanos

46

4007

20

Direitos
Humanos

46

4013
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Requer seja encaminhado à Defensoria
Pública de Minas Gerais pedido de
providências para ampliar as
ações direcionadas à capacitação de
servidores no âmbito da instituição em torno
das especificidades e
dos direitos da pessoa idosa, como forma de
contribuir para a melhoria do atendimento a
esse público no
Estado.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
incrementar, no exercício de 2020, as ações
de formação dos membros de conselhos,
comitês e
comissões estaduais vinculados à pauta de
direitos humanos, bem como dos membros
dos conselhos
municipais de direitos das 13 regiões
intermediárias do Estado, privilegiando-se as
capacitações pelo
formato presencial e destinando-se, para
tanto, os recursos orçamentários
necessários.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
fomentar as atividades inerentes aos
conselhos, comitês e comissões estaduais
vinculados à pauta de
direitos humanos, privilegiando-se o formato
presencial para as deliberações desses
órgãos, por meio da
garantia, no exercício de 2020, dos recursos
necessários, inclusive para o custeio de
passagens e diárias de seus membros.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
analisar a viabilidade e a oportunidade de
implantação de uma casa de apoio à mulher
em situação de
violência no Município de Turmalina, tendo
em vista o crescimento dos índices de
violência contra as
mulheres no Estado e, em particular, na
Região Intermediária de Teófilo Otoni, que
carece
substancialmente de serviços e
equipamentos direcionados a essa
finalidade.

emendas e requerimentos
20

Direitos
Humanos

46

4019

20

Direitos
Humanos

46

4025

20

Direitos
Humanos

46

4028
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
que o recurso acrescido pela Assembleia
Legislativa, por sugestão da Comissão de
Participação Popular,
na Ação 4116 – Promoção, Proteção e
Reparação de Direitos Humanos –, no valor
de R$250.000,00
(tendo por objeto de gasto o
desenvolvimento de atividades de
acolhimento e acompanhamento de
mulheres em situação de violência na
Região Metropolitana de Belo Horizonte),
seja preferencialmente
aplicado na manutenção dos serviços
oferecidos pela Casa de Referência da
Mulher Tina Martins,
localizado nesta capital.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
que o recurso acrescido pela Assembleia
Legislativa, por sugestão da Comissão de
Participação Popular,
na Ação 4116 – Promoção, Proteção e
Reparação de Direitos Humanos –, no valor
de R$500.000,00
(tendo por objeto de gasto a expansão e a
manutenção dos Centros de Referência de
Direitos Humanos
no Estado), seja aplicado considerando-se,
também, a viabilidade e a oportunidade de
implantação do
Centro Estadual de Referência dos Direitos
Humanos da População em Situação de
Rua.
Requer seja encaminhado ao governador do
Estado pedido de providências para o
desarquivamento do
Projeto de Lei nº 4.398/2017, que cria o
Conselho Estadual de Cidadania de
Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais – CEC-LGBT – e dá
outras providências, ou o envio a esta Casa
de novo projeto
com a mesma finalidade, reiterando-se,
inclusive, requerimentos com o mesmo
objeto, já encaminhados
em decorrência das discussões e
recomendações advindas dos 1º e 2º Ciclos
do Assembleia Fiscaliza.

emendas e requerimentos
21

Educação

131

22

Agricultura
familiar

44

22

Agricultura
familiar

44

3848

Ação Nova Educação
Sanitária

87

Cria Ação Nova no programa 44,
destinada à Educação Sanitária, com
150.000 agricultores familiares, professores
e alunos atendidos, na meta física, e
R$50.000,00, na meta financeira, com a
Finalidade de Desenvolver e executar
ações de educação sanitária no âmbito da
sanidade animal, vegetal e ambiental e da
agroindustrialização de produtos de origem
animal e vegetal.

50.000

IMA

3976

3989
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Requer seja encaminhado ao presidente da
Fundação Helena Antipoff pedido de
informações acerca dos
motivos da interrupção do atendimento da
comunidade do Município de Ibirité pela
Clínica de Psicologia
Édouard Claparède e se houve o devido
encaminhamento desse público a outros
serviços locais de saúde, de forma a garantir
a continuidade dos tratamentos.
Requer seja encaminhado ao Instituto
Mineiro de Agropecuária – IMA – pedido de
providências para que
sejam incluídos parâmetros de análise de
presença de hormônios e antibióticos na
inspeção e na
fiscalização de estabelecimentos que
produzam, distribuam, transportem,
armazenem, processem ou
comercializem produtos de origem animal.
Requer seja encaminhado ao Instituto
Mineiro de Agropecuária – IMA – pedido de
providências para
assegurar a execução da Ação “Educação
Sanitária”, correspondente à Ação do 4021
do PPAG 20162019, tendo em vista sua restauração por
emenda desta comissão decorrente de
sugestão popular.
Requer, ainda, sejam desenvolvidas ações
de educação sanitária para os agricultores
familiares sobre
sanidade animal, vegetal e ambiental,
segurança alimentar e agroindustrialização
de produtos de origem
animal e vegetal.

emendas e requerimentos
23

Assistência
Social

65

Ação Nova Rede Cuidar
–
Aprimoramen
to da Rede
Socioassiste
ncial do
SUAS

88

Cria Ação Nova no programa 65,
destinada à estruturação da REDE CUIDAR
APRIMORAMENTO DA REDE
SOCIOASSISTENCIAL DO SUAS, com 333
unidades socioassistenciais beneficiadas,
na meta física, e R$1.000,00, na meta
financeira, com a Finalidade de APOIAR
TÉCNICA E FINANCEIRAMENTE AS
UNIDADES GOVERNAMENTAIS E
ENTIDADES SOCIOASSISTENCIAIS QUE
COMPÕEM A REDE DO SUAS VISANDO
À SUPERAÇÃO DE FRAGILIDADES, EM
CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS
DE QUALIDADE DEFINIDOS NAS
NORMATIVAS DO SUAS,
VISANDO AO APRIMORAMENTO DE
SUAS OFERTAS, POR MEIO DO
REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO
E/ OU MATERIAL E REALIZAÇÃO DE
APOIO TECNICO, SUPERVISÃO,
CAPACITAÇÃO E MONITORAMENTO.
(OBS.: ação criada com janela orçamentária
para garantir rubrica para a recepção de
recursos provenientes do FEM, via FEAS)

1.000

FEAS

3982

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
adequar, no Sistema de Informações
Gerenciais e de Planejamento – Sigplan –, a
descrição da Ação
4132 – Piso Mineiro de Assistência Social –,
para "COFINANCIAMENTO, POR MEIO DE
REPASSE DO
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL AOS FUNDOS MUNICIPAIS DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL,
CORRESPONDENTE AO PISO MINEIRO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FIXO".

23

Assistência
Social

65

Ação Nova Piso Mineiro
de
Assistência
Social
Variável

89

Cria Ação Nova no programa 65,
destinada ao PISO MINEIRO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL VARIÁVEL, com
114 municípios cofinanciados, na meta
física, e R$1.000,00, na meta financeira,
com a Finalidade de AMPLIAR OS
RECURSOS DE COFINANCIAMENTO
ESTADUAL PARA A POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E QUALIFICAR A
OFERTA DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL. ESSA
AMPLIAÇÃO OCORRERÁ COM FOCO NA
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
BUSCAM REDUZIR DESIGUALDADES
REGIONAIS E PROMOVER A INCLUSÃO
SOCIAL DE POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO
DE RISCO SOCIAL (POPULAÇÃO RURAL,
POPULAÇÕES TRADICIONAIS, PESSOAS
EM SITUAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
DIREITOS E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO
DE RUA)
(OBS.: ação criada com janela orçamentária
para garantir rubrica para a recepção de
recursos provenientes do FEM, via FEAS)

1.000

FEAS

3987

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
que, após a recomposição de recursos do
Fundo Estadual de Assistência Social –
Feas – com recursos
oriundos do FEM, seja feita a atualização do
Piso Mineiro de Assistência Social para o
valor de R$3,00
per capita, com base no CadÚnico de 2019,
no âmbito da Ação 4132 – Piso Mineiro de
Assistência Social –, conforme deliberado na
12ª Conferência Estadual de Assistência
Social, bem como o apoio aos
municípios para a implantação das medidas
socioeducativas de meio aberto.
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emendas e requerimentos
23

Assistência
Social

65

Ação Nova Implantação
e
Manutenção
de Serviços
Regionais de
Média e Alta
Complexidad
e

90

23

Assistência
Social

65

4133

Apoio ao
Controle
Social e à
Gestão
Descentraliza
da

1073

23

Assistência
Social

65

4129

Capacitação,
Apoio
Técnico e
Gestão do
SUAS

1074

24

Direitos
Humanos

726

1099

Implantação
e
Estruturação
de
Defensorias
Especializad
as e Núcleos
da
Defensoria
Pública

25

Desenvolvim
ento Social

134

91

1.000

FEAS

3997

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Fazenda pedido de providências
para vincular a
destinação das receitas da Loteria Mineira
para a política de assistência social, por
meio do Fundo
Estadual de Assistência Social – Feas –,
para o aprimoramento da rede
socioassistencial, para financiar
a Ação Rede Cuidar, a ser restaurada no
âmbito do Programa 65 – Aprimoramento da
Política Estadual
de Assistência Social.

Acrescenta R$100.000,00 na ação, com
vistas ao fortalecimento das ações do
Conselho Estadual de Assistência Social.

100.000

FEAS

4004

Acrescenta R$499.000,00 na ação, com
especificação do objeto do gasto para:
Capacitação de Profissionais dos Serviços
Socioassistenciais na Temática do
Enfrentamento da Violência Sexual Contra
Crianças e Adolescentes, Priorizando os
Municípios Com Maior Incidência Dessa
Violação de Direito.

499.000

FEAS

4009

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Fazenda pedido de providências
para vincular a
destinação de 70% dos recursos do Fundo
de Erradicação da Miséria – FEM – para a
política de
assistência social, por meio do Fundo
Estadual de Assistência Social – Feas.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para,
na execução orçamentária de 2020,
remanejar R$9.916.945,00 da Ação 4132 –
Piso Mineiro de
Assistência Social –, para a ação nova a ser
criada destinada ao Piso Mineiro de
Assistência Social
Variável.

Cria Ação Nova no programa 65,
destinada à IMPLANTAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS
REGIONAIS DE MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE, com 13 serviços
implantados e mantidos, na meta física, e
R$1.000,00, na meta financeira, com a
Finalidade de Expandir e regionalizar a
oferta da proteção social especial de média
e alta complexidade.
(OBS.: ação criada com janela orçamentária
para garantir rubrica para a recepção de
recursos provenientes do FEM, via FEAS)

Altera a Finalidade da ação, com vistas a
garantir atendimento técnico
especializado, com profissionais da área de
assistência social e psicologia, em seu
escopo.

0

3921
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
a elaboração do Plano Estadual de
Habitação de Interesse Social e que ele
contenha, caso seja viável,
um capítulo dedicado à implementação da
Lei Federal nº 11.888, de 2008, que
“assegura às famílias de
baixa renda assistência técnica pública e
gratuita para o projeto e a construção de
habitação de interesse
Social”.

emendas e requerimentos
25

Desenvolvim
ento Social

134

26

Agricultura
Familiar

67

26

Segurança
Alimentar

67

27

Desenvolvim
ento Social

70

3923

Ação Nova Formação,
Armazename
nto e
Distribuição
de Sementes
Crioulas e
Varietais

2035

Apoio à
Politica
Estadual de
Segurança
Alimentar e
Nutricional
Sustentável

92

93

1058

Cria Ação Nova no Programa 67, destinada
à FORMAÇÃO, ARMAZENAMENTO E
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
CRIOULAS E VARIETAIS,300 agricultores
familiares atendidos, na meta física, e
R$300.000,00, na meta financeira,
distribuídas nas R.I. Governador
Valadares (50 / R$50.000,00), Juiz de
Fora (50 / R450.000,00), Montes Claros
(50 / R$50.000,00) e Teófilo Otoni (150 /
R$150.000,00), com a Finalidade de
Instituir campos de produção de sementes
crioulas, adaptadas às intempéries
climáticas, equipados com infraestrutura de
irrigação, implementar ou adaptar de
bancos de sementes crioulas, desenvolver
ações de capacitação sobre conservação,
produção e
melhoramento de sementes crioulas, e
promover intercâmbios entre comunidades,
agricultores e agricultoras familiares que
utilizam essas sementes.

300.000

SEDESE

Acrescenta 19 eventos realizados, na meta
física, e R$202.894,00, na meta
financeira, na R.I. Estadual da Ação, com
vistas a viabilizar a realização de 2
seminários de monitoramento do Plano
Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável e 19 eventos
regionais.

202.894

SEDESE

3924

3860
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
a realização de estudo de viabilidade
visando à implementação do projeto “Casa
Primeiro”, proveniente do Fórum Técnico
“Plano Estadual de Política para a
População em Situação de Rua”, realizado
pela ALMG
em 2017.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social pedido
de providências para
que inclua, na programação do projeto
estratégico Trajetória para a Autonomia,
ações para a população e
as comunidades em situação de
insegurança alimentar, prevendo entre as
ações a capacitação para o
aproveitamento de alimentos.

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Saúde pedido de providências
para incentivar a
implementação de equipes de atenção à
saúde do usuário de álcool e outras drogas
para a população em
situação de rua nos municípios, dentro da
concepção dos “consultórios de rua” e da
estratégia de redução
de danos.

emendas e requerimentos
28

Educação

112

4327

Programa
Convivência
Democrática

94

Altera a Finalidade da ação , com vistas a
garantir capacitação dos profissionais de
educação na temática da convivência
democrática em seu escopo

0

3926

28

Educação

112

4326

Atendimento
às Escolas
Família
Agrícola

95

Altera a regionalização das metas física
e financeira, de forma aos locais onde se
encontram as Escolas Família Agrícola,
acrescenta uma escola beneficiada na meta
física

0

3928

28

Educação

112

3930

28

Educação

112

3932

28

Educação

112

3934
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Educação pedido de providências
para que avalie a
possibilidade de apoiar a realização do
Encontro Mineiro de Educação do Campo,
no Município de Teófilo
Otoni.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Educação pedido de providências
para que
suplemente a meta financeira da Ação 4326
– Atendimento às Escolas Família Agrícola
–, do Programa
112 – Modalidades e temáticas especiais de
ensino –, prevista no Plano Plurianual de
Ação
Governamental – PPAG – 2020-2023, para
garantir que o repasse de recursos
financeiros referentes aos
alunos das escolas família agrícola tome por
base o valor per capita por aluno definido
legalmente e o
número de matrículas efetivadas em cada
escola.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Educação pedido de providências
para que avalie a
possibilidade de prestar apoio financeiro à
Associação Mineira das Escolas Família
Agrícola – Amefa –
para o desenvolvimento de ações de apoio
técnico-pedagógico às Escolas Família
Agrícola do Estado.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – Seapa –
pedido de providências para que avalie a
possibilidade de atender as 22 Escolas
Família Agrícola no
escopo da Ação 4515 – Educação para o
Campo –, do Programa 147 – Melhoria do
Ambiente de
Negócios –, previsto no Plano Plurianual de
Ação Governamental – PPAG – 2020-2023.
Requer seja encaminhado à secretária de
Estado de Educação pedido de informações
sobre o andamento
do grupo de trabalho para discussão de
novo modelo de apoio financeiro,
acompanhamento pedagógico e
monitoramento das ações das Escolas
Família Agrícola em funcionamento no
Estado, cujas atividades
tiveram início em 15/10/2019.

emendas e requerimentos
29

Agricultura,
Pecuária e
Abasteciment
o

42

3859

30

Esporte

43

30

Esporte

43

3938

30

Esporte

43

RQC 5711

31

Ciência e
tecnologia

1

4007

Formação e
Capacitação
Científica e
Tecnológica

97

Acrescenta os estudantes de pósgraduação no público-alvo da ação.

0

3939

31

Ciência e
tecnologia

1

4008

Comunicaçã
o do
Conheciment
oe
Resultados
de Pesquisa

98

Altera a Finalidade da ação, com vistas a
garantir a realização de ações de
divulgação científica em seu escopo.

0

3941

Ação Nova Promoção
dos Jogos
Indígenas

96

Cria Ação Nova no programa 43,
destinada à promoção dos Jogos indígenas,
com 1 evento realizado, na meta física, e
R$250.000,00, na meta financeira, com a
Finalidade de Promover e fomentar a
prática esportiva entre os povos indígenas
de Minas Gerais, por meio da realização
dos Jogos dos Povos Indígenas de Minas
Gerais.
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250.000

SEDESE

3935

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – Seapa –
pedido de providências para que invista no
aprimoramento do aparato fiscalizador da
sanidade de
alimentos vegetais, inclusive com apoio à
criação de laboratórios de análises nos
municípios que
permitam avaliar o uso de defensivos
agrícolas, bem como certificar produtos e
produtores de alimentos
orgânicos e agroecológicos.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social – Sedese
–pedido de
providências para que se envidem esforços
para garantir a realização da 3ª edição da
Copa Estadual da
Juventude Rural de Minas Gerais.

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento – Seapa –
pedido de providências para que envidem
esforços para garantir a realização da 3ª
edição da Copa
Estadual da Juventude Rural de Minas
Gerais.
Seja realizada visita desta comissão e da
Comissão de Esporte, Lazer e Juventude à
Federação Mineira de Vôlei com o intuito de
conhecer o projeto Festival do Vôlei,
realizado pela entidade em questão.
Requer seja encaminhado à Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais – Fapemig –
pedido de providências para que sejam
envidados esforços para ampliar a
concessão de bolsas no
escopo da Ação 4007 – Formação e
Capacitação Científica e Tecnológica – nos
exercícios de 2021 a
2023.
Requer seja encaminhado à Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais – Fapemig –
pedido de providências para que sejam
publicados editais de pesquisas na área de
fitoterapia.

emendas e requerimentos
32

1 – Fazenda /
2–
Desenvolvim
ento
Econômico

113

3946

33

Desenvolvim
ento
Econômico

63

3948

34

Meio
Ambiente

93

3861

34

Meio
Ambiente

93

3862
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Requer seja encaminhado ao Instituto
Mineiro de Desenvolvimento Industrial – Indi
– pedido de
providências solicitando que envide esforços
para a atração de investimentos para o setor
de carros
elétricos no Estado, oferecendo tratamento
tributário diferenciado.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que sejam implementadas, a partir dos
estudos elaborados, os planos de ação e as
atividades das
Ações 1038 (Fontes Renováveis e Eficiência
Energética) e 1041 (Promoção do Comércio
Exterior
Mineiro), constantes no Plano Plurianual de
Ação Governamental – PPAG – 2020-2023.
Requer seja encaminhado ao Instituto
Mineiro de Gestão das Águas – Igam –
pedido de providências para
que conheça o estudo elaborado pelo
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais –
IFNMG – e pela
Universidade Federal de Minas Gerais –
UFMG – sobre o impacto provocado pela
exploração do eucalipto
na quantidade e qualidade das águas no
Vale do Jequitinhonha, com vistas a
incorporar o diagnóstico e
os achados ao estudo “Águas para o Norte
de Minas”, elaborado pelo Igam, e
estabelecer novos
parâmetros para emissão de outorga para
plantações de eucalipto nessa região.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável –
Semad – pedido de providências para que,
no âmbito do licenciamento ambiental de
novas áreas
destinadas ao plantio de eucalipto na região
do Vale do Jequitinhonha, seja elaborada
análise rigorosa
dos impactos dessa atividade sobre os
recursos hídricos da região, em especial
quanto à diminuição da
recarga de água subterrânea.

emendas e requerimentos
34

Meio
Ambiente

93

3863

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável –
Semad – pedido de providências para que
sejam promovidas ações e operações
efetivas e prioritárias de
fiscalização do uso de recursos hídricos em
minas e nascentes, com a devida punição a
quem infringir a
legislação sobre o tema.

35

Meio
Ambiente

98

36

Meio
Ambiente

102

3864

Desenvolvim
ento
Econômico

72

3950

38

Saúde

157

3865

38

Saúde

157

3866

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável –
Semad – pedido de providências para que
articule, em conjunto com a Secretaria de
Estado de
Desenvolvimento Econômico – Sede –, a
possibilidade de fomentar o uso de áreas
degradadas para a
produção de energia solar fotovoltaica e
outras formas de energia renovável.
Requer seja encaminhado ao presidente da
Companhia Energética de Minas Gerais
pedido de
informações sobre os critérios de
investimento para o desenvolvimento da
rede elétrica nos municípios
que possuem distritos industriais.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Saúde pedido de providências
para elaborar estudos
de viabilidade para que as universidades
públicas possam assumir os hospitais
regionais com obras
inacabadas como hospitais universitários.
Requer seja encaminhado ao secretário de
Estado de Saúde pedido de informações
sobre os resultados
obtidos pelo grupo de trabalho instituído pela
Resolução Conjunta SES/Seplag/Setop nº
247, de 4/2/2019,
com a finalidade de promover estudos e
propor medidas para viabilizar a implantação
dos Hospitais
Regionais no Estado.

37

4238

Qualidade do
Ar, do Solo e
dos Efluentes
Líquidos
Industriais

99

Altera a Finalidade da ação , com vistas a
garantir a realização de ações preventivas
de redução da emissão de poluentes em
seu escopo
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0

emendas e requerimentos
39

Desenvolvim
ento
Econômico

68

3867

39

Desenvolvim
ento
Econômico

68

3868

39

Desenvolvim
ento
Econômico

68

3869

41

Desenvolvim
ento
Econômico

66

3870
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências para que sejam
elaborados editais regionalizados de apoio a
startups e aceleração desses
empreendimentos, no âmbito da Ação 1034
– Seed – Desenvolvimento do Ecossistema
de
Empreendedorismo e Startups, para
atendimento preferencial das regiões Norte,
Sul e Triângulo.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que elabore estudo de viabilidade com
vistas à inclusão de tradutor e intérprete de
Libras para atuar
em unidades da rede Uaitec, com o objetivo
de melhorar sua acessibilidade.
Requer seja encaminhada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para garantir alinhamento da política pública
do setor de ciência e tecnologia com o
Fórum Técnico de
Ciência, Tecnologia e Inovação, conforme
moção abaixo, elaborada pelos participantes
do processo de
discussão participativa do PPAG 2020-2023,
exercício 2020:
Moção: que a revisão prevista para o PPAG
faça adequação/alinhamento das
deliberações do Fórum
Técnico de Ciência, Tecnologia e Inovação
(2020) para todos os programas e ações que
lhes forem
Concernentes.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico –
Sede – pedido de
providências para que, no âmbito da Ação
1044, priorize a implantação de projetos de
geração de energia
solar fotovoltaica nas Regiões Intermediárias
de Montes Claros e Teófilo Otoni.

emendas e requerimentos
41

Desenvolvim
ento
Econômico

66

42

Saúde

159

3871

4462

Promoção da
Equidade e
Atenção à
Saúde dos
Grupos e
Indivíduos
em Situação
de Iniquidade
no Acesso e
na
Assistência à
Saúde

100

Altera a Finalidade da ação, com vistas a
identificar a população do campo, da
floresta e das águas como população
historicamente vulnerabiizada em seu
escopo de atuação.

0

43

44

3872

3874

Saúde

150

4436

Rede de
Vigilância às
Condições
Crônicas

101

Altera a Finalidade da ação, com vistas a
especificar as condições crônicas
transmissíveis, tais como tuberculose,
hanseníase, IST/Aids e hepatites virais, que
são objeto de sua atuação.
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0

3877

Requer seja encaminhado à Companhia
Energética de Minas Gerais – Cemig –
pedido de providências
para promover a eficientização do
fornecimento energético destinado às 22
Escolas Família Agrícola –
EFAs – no Estado e para que elabore estudo
de viabilidade com vistas à implantação de
unidade de
geração distribuída por fonte solar
fotovoltaica nessas unidades, localizadas
nos seguintes municípios:
Acaiaca, Araçuaí, Araponga, Catas Altas da
Noruega, Comercinho, Conceição de
Ipanema, Cruzília,
Ervália, Itaipé, Itaobim, Itinga, Jequeri,
Jequitinhonha, Malacacheta, Natalândia,
São Francisco, Sem
Peixe, Serra dos Aimorés, Simonésia,
Taiobeiras, Veredinha, Virgem da Lapa.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Saúde pedido de providências
para que atue nos
municípios mineiros para fortalecer as ações
de atenção à saúde do homem, por meio de
apoio técnico e
qualificação dos profissionais de saúde.

Requer seja encaminhado ao secretário de
Estado de Planejamento e Gestão pedido de
informações
sobre a utilização dos imóveis de
propriedade do Estado, os dados de contas
de energia bem como do
registro do status desses imóveis, se eles
são utilizados ou não e com qual finalidade.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Saúde pedido de providências
para promover a
capacitação de profissionais de saúde sobre
notificação compulsória de intoxicação por
agrotóxicos.

emendas e requerimentos
44

Saúde

150

3879

45

Segurança
Hídrica –
RMBH

64

Ação Nova Plano
Metropolitano
de
Segurança
Hídrica da
RMBH

102

Cria Ação Nova no programa 64,
destinada à elaboração do Plano
Metropolitano de Segurança Hídrica da
RMBH, com 1 plano elaborado, na meta
física, e R$1.000,00, na meta financeira.

1.000

FDM

3920

45

Habitação

64

Ação Nova Plano
Metropolitano
de Habitação
de Interesse
Social da
RMBH

103

Cria Ação Nova no programa 64,
destinada à elaboração do Plano
Metropolitano de Habitação de Interesse
Social da RMBH, com 1 plano elaborado,
na meta física, e R$1.000,00, na meta
financeira.

1.000

FDM

3922

45

Desenvolvim
ento
Econômico

64

104

Acrescenta o Objetivo Estratégico nº 6 Reduzir a vulnerabilidade promovendo a
trajetória para a autonomia -, constante nas
págs. 45 e 48 do Anexo do Projeto de Lei nº
1.165/2019, que atualiza o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado -PMDI, ao
Programa 064.
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0

3925

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Saúde pedido de providências
para promover
campanhas de prevenção e conscientização
sobre as infecções sexualmente
transmissíveis – ISTs –,
especialmente direcionadas para a
população LGBTI+, em parceria com
entidades da sociedade civil
Organizada.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que promova a capacitação dos
artesãos para sua habilitação em editais de
fomento e realize
mutirões de cadastramento no Sistema de
Informações Cadastrais do Artesanato
Brasileiro – Sicab.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que capacite os municípios para a
melhoria de seus processos de contratação,
gerando renda para
essas localidades, com a contratação de
produtores locais, no âmbito das atividades
desenvolvidas pela
Ação 1018 – Fomento aos Negócios.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que promova ações de capacitação
técnica para municípios objetivando a
desburocratização de
processos e a promoção do
empreendedorismo.

emendas e requerimentos
45

Feira de
Artesanato

64

4279

Artesanato
Mineiro para
o
Desenvolvim
ento regional

1075

Acrescenta R$180.000,00, na meta
financeira da R.I. Teófilo Otoni da ação,
com especificação do objeto do gasto
para a Realização de Feira de Artesanato
Regional em Diamantina, Teófilo Otoni e
Almenara.

180.000

SEDE

3927

45

Feira de
Artesanato

64

4279

Artesanato
Mineiro para
o
Desenvolvim
ento regional

1076

Acrescenta R$60.000,00, na meta
financeira da R.I. Montes Claros da ação,
com especificação do objeto do gasto
para a Realização de Feira de Artesanato
Regional em Montes Claros

60.000

SEDE

3954

45

Feira de
Artesanato

64

4279

Artesanato
Mineiro para
o
Desenvolvim
ento regional

1077

Acrescenta R$60.000,00, na meta
financeira da R.I. Ipatinga da ação, com
especificação do objeto do gasto para a
Realização de Feira de Artesanato Regional
em Timóteo

60.000

SEDE

3956

45

Feira de
Artesanato

64

4279

Artesanato
Mineiro para
o
Desenvolvim
ento regional

1078

Acrescenta R$60.000,00, na meta
financeira da R.I. Pouso Alegre da ação,
com especificação do objeto do gasto
para a Realização de Feira de Artesanato
Regional em Poços de Caldas

60.000

SEDE

3957
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para garantir a retomada do Conselho
Estadual de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana – Conedru
–, conforme moção abaixo, elaborada pelos
participantes do processo de discussão
participativa do
PPAG 2020-2023, exercício 2020.
Moção: “Vimos solicitar, por meio deste
requerimento, que o governo do Estado
retome as atividades do
Conselho Estadual de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana – Conedru –, em
face dos programas e
das ações previstos no PPAG 2020-2023
que envolvem questões destinadas à
promoção de regularização
fundiária, urbanística e habitacional para
populações em situação de vulnerabilidade
social e econômica,
que encontram expressão nas ações de
elaboração do Plano Estadual de Habitação
e Mobilidade Urbana.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que seja incorporada a dimensão de
gênero na execução das atividades
realizadas no âmbito da
Ação 4279 – Artesanato Mineiro para o
Desenvolvimento Regional.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que publique os dados sobre os
artesãos mineiros, por tipo de produto e
região de atuação, com
base nos dados existentes no Sistema de
Informações Cadastrais do Artesanato
Brasileiro – Sicab –,
com atualização mensal no site da
Secretaria.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que analise a viabilidade de instituir
sistema próprio de cadastramento de
artesãos no Estado.

emendas e requerimentos
45

Feira de
Artesanato

64

4279

Artesanato
Mineiro para
o
Desenvolvim
ento regional

1079

Acrescenta R$60.000,00, na meta
financeira da R.I. Barbacena da ação,
com especificação do objeto do gasto
para a Realização de Feira de Artesanato
Regional em São João Del Rei

60.000

SEDE

3959

45

Feira de
Artesanato

64

4279

Artesanato
Mineiro para
o
Desenvolvim
ento regional

1080

Acrescenta R$100.000,00 na meta
financeira da R.I. Belo Horizonte, com
especificação do objeto do gasto para
para a Feira de Artesanato do Vale do
Jequitinhonha na UFMG

100.000

SEDE

3961

45

Feira de
Artesanato

64

3964

46

Saúde

158

3888

46

Saúde

158

3892

47

Ciência e
tecnologia

48

4181

Apoio às
Atividades de
Pesquisa,
Inovação e
Tecnologia

105

Retira a Universidade do Estado de Minas
Gerais – UEMG – do público-alvo da ação.
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0

3942

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que apoie o cadastramento dos
artesãos mineiros no Sistema de
Informações Cadastrais do
Artesanato Brasileiro – Sicab –, com vistas a
ampliar a cobertura do cadastramento e a
publicidade dos
Dados.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que realize estudo de viabilidade para
apoiar o artesanato gastronômico no Estado.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico
pedido de providências
para que realize estudo de viabilidade para
implantação de ponto de comércio e
exposição do artesanato
do Distrito de Pasmadinho.
Requer seja encaminhado ao secretário de
Estado de Saúde pedido de informações
sobre a situação
atual dos atendimentos realizados pela Rede
de Cuidados à Pessoa com Deficiência no
Estado,
esclarecendo principalmente se a demanda
por próteses, órteses e meios auxiliares de
locomoção está
sendo atendida de forma eficiente.
Requer seja encaminhado ao secretário de
Estado de Saúde pedido de informações
sobre a organização
atual da Rede de Atenção à Saúde do Idoso
no Estado, detalhando as ações
desenvolvidas pela atenção
primária e especializada e esclarecendo se
há demanda reprimida no atendimento pela
rede.
Requer seja encaminhado à Universidade
Estadual de Montes Claros – Unimontes –
pedido de
providências para que analise a viabilidade
de criação do Observatório da Juventude,
com vistas à
realização de pesquisas, ações de
capacitação, atividades culturais e
disseminação de informações
sobre a situação dos jovens do norte de
Minas.

emendas e requerimentos
47

Ciência e
tecnologia

48

3949

47

Ciência e
tecnologia

48

3953

48

Pesquisa
agropecuária

22

48

Pesquisa
agropecuária

22

Ação Nova Inovações e
Soluções
Tecnológicas
para a
Agropecuária
ea
Agroindústria

4035

Desenvolvim
ento de
Pesquisa
Agropecuária
e
Agroindustrial

106

1063

Cria Ação Nova no programa 22, destinada
ao Reconhecimento de Tipos de Queijos
Artesanais e Validação de Estudos
Técnicos, com 6 Estudos técnicos
elaborados/validados, na meta física, e
R$300.000,00, na meta financeira, na
região Estadual, com a finalidade de
Desenvolver estudos técnicos para
descrição de tipos de queijos artesanais de
Minas Gerais, seus processos de
fabricação, parâmetros de qualidade e
identidade. Validar estudos desenvolvidos
por terceiros. Apoio à caracterização de
áreas de produção de queijos artesanais.

300.000

EPAMIG

Acrescenta R$300.000,00 na meta
financeira da região Estadual da ação,
para o desenvolvimento de pesquisa
agropecuária e agroindustrial.

300.000

EPAMIG
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Requer seja encaminhado ao reitor da
Universidade Estadual de Montes Claros
pedido de informações
sobre se há profissionais das áreas de
Serviço Social disponíveis na Universidade
para desempenhar as
atividades de identificação, análise e
acompanhamento dos estudantes e do
Programa Estadual de
Assistência Estudantil a que se refere o
Decreto nº 47.389, de 2018, e em que
condições os referidos
serviços estão sendo prestados.
Requer seja encaminhado ao reitor da
Universidade Estadual de Montes Claros
pedido de informações
sobre o planejamento da instituição, a partir
de 2020, para consolidação e
aprimoramento dos programas
de pós-graduação, no âmbito da Ação 4173
– Apoio aos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu –,
do Programa 48 – Ensino Superior –
Unimontes.

emendas e requerimentos
49

Transporte e
Trânsito

81

49

Transporte e
Trânsito

49

49

Ação Nova Recuperação
e
Readequaçã
o da BR-367

107

3960

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido
de providências
para que, nas obras de construção e
manutenção das rodovias sob sua jurisdição,
realize adaptações nos
locais utilizados como pontos de embarque e
desembarque do transporte coletivo
intermunicipal,
facilitando o dia a dia dos cadeirantes e de
pessoas com dificuldade de locomoção.

81

3965

Transporte e
Trânsito

81

3971

Transporte e
Trânsito

81

3975

Requer seja encaminhado ao secretário de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido
de informações
reiterando as solicitações contidas no RQN
3.220/2019, oriundo de reunião do
Assembleia Fiscaliza. O
citado requerimento solicitava informações
sobre o processo de refederalização de
trecho da BR-135 no
Norte de Minas, com detalhamento da
situação atual das negociações e das
perspectivas reais de sua
Efetivação.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido
de providências
solicitando prioridade para a conclusão da
pavimentação do trecho da BR-135 entre os
Municípios de
Manga e Itacarambi.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido
de providências
solicitando prioridade para a construção da
ponte sobre o Rio São Francisco na Rodovia
MG-402.

Cria Ação Nova no Programa 81,
destinada à Recuperação e readequação
da BR-367, com 1 intervenção realizada, na
meta física, e R$1.000,00, na meta
financeira, com regionalização Estadual,
com a finalidade de Realizar ações e
destinar recursos, com o objetivo de
readequar a BR-367, incluindo, mas não se
limitando: a assinatura de
convênio/cooperação técnica com o
Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes - DNIT -, visando a assunção
de trechos hoje sob jurisdição federal; a
recuperação e adequação de capacidade
de trechos pavimentados; a pavimentação
de trechos ainda não pavimentados; a
instalação de postos de fiscalização, de
praças de pesagem e de radares de
velocidade; melhorias e adequações viárias
dos trevos de acesso; e melhoria na
sinalização vertical e horizontal
(notadamente nos trechos com maiores
índices de acidentes), com prioridade dos
trechos dentro do médio e baixo
Jequitinhonha.

Página 45

1.000

DER-MG

emendas e requerimentos
49

Transporte e
Trânsito

81

3983

49

Transporte e
Trânsito

81

3986

49

Transporte e
Trânsito

81

3991
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido
de providências
solicitando prioridade para a conclusão da
obra da Rodovia LMG-760 e das obras de
rodovias estaduais
do entorno de Ipatinga.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido
de providências
solicitando prioridade para as obras de
adequação e pavimentação da Rodovia MG214, entre os
Municípios de Capelinha e Senador
Modestino Gonçalves; da MG-211, entre
Setubinha e Capelinha; da
MG-406 e da MGC-251, de Pedra Azul a
Almenara; e da LMG-678, entre Araçuaí a
Novo Cruzeiro.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido
de providências
solicitando prioridade para a adequação de
todo o trecho da BR-367, na região do
Jequitinhonha. As
ações necessárias incluem a assinatura de
convênio/cooperação técnica com o
Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes – Dnit –
visando à assunção de trechos hoje sob
jurisdição federal; a
recuperação e adequação da capacidade de
trechos pavimentados; a pavimentação de
trechos ainda não
pavimentados – Minas Novas a Virgem da
Lapa, Pedra Azul a Pedra Grande, Pedra
Grande a Almenara,
Almenara a Salto da Divisa, Capelinha a
Itamarandiba, Itamarandiba a Senador
Modestino Gonçalves,
Chapada do Norte ao Entrocamento da
LMG-677 (Leme do Prado) e Joaíma a
Fronteiras dos Vales; a
instalação de postos de fiscalização, de
praças de pesagem e de radares de
velocidade – visando
fiscalizar principalmente o tráfego de
caminhões transportando eucalipto, que, por
transitarem fora das
normas, têm causado desgastes em vários
pontos da rodovia; melhorias e adequações
viárias dos trevos
de acesso a comunidades; e a melhoria na
sinalização vertical e horizontal –
notadamente nos trechos
com maiores índices de acidentes.

emendas e requerimentos
49

Transporte e
Trânsito

81

49

Transporte e
Trânsito

81

50

Segurança
Pública

8

51

Infraestrutura
e Mobilidade

73

3999

Requer seja encaminhado ao Departamento
de Edificações e Estradas de Rodagem de
Minas Gerais
pedido de providências solicitando prioridade
para a conservação das estradas sob sua
jurisdição na
Região Intermediária de Ipatinga.
RQC 5716 Seja realizada audiência pública para debater
os problemas na mobilidade de pessoas e de
produtos entre os municípios do lago de
Furnas, tanto por meio da interligação
rodoviária pavimentada como da melhoria do
serviço de balsas, com a presença da
Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Mobilidade, da Agência Nacional de
Transportes Aquaviários, de Furnas Centrais
Elétricas e da Associação dos Municípios do
Lago de Furnas
3903
Requer seja encaminhado à Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais pedido de
providências para que
implante prova de legislação eletrônica com
a utilização da Linguagem Brasileira de
Sinais – Libras – para
os exames de habilitação ou renovação da
Carteira Nacional de Habilitação, em, pelo
menos, uma
delegacia de polícia de cada região
intermediária de MG.
3902
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Infraestrutura e Mobilidade e à
Agência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana
de Belo Horizonte pedido de providências
para priorizar a
realização da pesquisa origem/destino
domiciliar e a finalização do plano
metropolitano de mobilidade da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
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emendas e requerimentos
52

Educação

21

4014
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Requer seja encaminhado à Universidade
Estadual de Montes Claros – Unimontes –
pedido de
providências para garantir o cumprimento do
acordo firmado após o fim da greve de 2016
entre o Estado,
as universidades estaduais e associações
representativas de servidores, conforme
moção transcrita
abaixo, elaborada pelos participantes do
processo de discussão participativa do
PPAG 2020-2023,
exercício 2020.
Nós, do ensino superior de Minas Gerais,
solicitamos a aplicação de oitenta e cinco
milhões de reais que
constam no acordo de greve de 2018. Esse
valor deve ser aplicado no plano de carreiras
da Unimontes e
UEMG para os professores da educação
superior. Esses valores foram pactuados no
acordo de greve de
2018. Além disso, os servidores técnicos
administrativos solicitam também o valor de
15 milhões de reais
para aplicação nas carreiras desses
servidores, conforme acordos estabelecidos
entre a categoria e o
Estado.
O acordo de greve assumido pelo governo
em 2018 está depositado no Tribunal de
Justiça de Minas
Gerais.
– No caso das carreiras dos professores, os
valores citados deverão ser aplicados por
meio das
incorporações da GDPES e "Pó de Giz" que
constituirão a nova tabela salarial.
– No caso dos servidores técnicos
administrativos, os valores são para
incorporação do abono salarial e
gratificação complementar ao vencimento
básico.
– Os valores solicitados também serão
aplicados às dedicações exclusivas, que
passarão de 40% para
50% do vencimento básico.

emendas e requerimentos
52

Educação

21

4021
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Requer seja encaminhado à Universidade do
Estado de Minas Gerais – Uemg – pedido de
providências
para garantir o cumprimento do acordo
firmado após o fim da greve de 2016 entre o
Estado, as
universidades estaduais e associações
representativas de servidores, conforme
moção transcrita abaixo,
elaborada pelos participantes do processo
de discussão participativa do PPAG 20202023, exercício 2020. Nós, do ensino
superior de Minas Gerais, solicitamos a
aplicação de oitenta e cinco milhões de reais
que
constam no acordo de greve de 2018. Esse
valor deve ser aplicado no plano de carreiras
da Unimontes e
UEMG para os professores da educação
superior. Esses valores foram pactuados no
acordo de greve de
2018. Além disso, os servidores técnicos
administrativos solicitam também o valor de
15 milhões de reais
para aplicação nas carreiras desses
servidores, conforme acordos estabelecidos
entre a categoria e o
Estado.
O acordo de greve assumido pelo governo
em 2018 está depositado no Tribunal de
Justiça de Minas
Gerais.
– No caso das carreiras dos professores, os
valores citados deverão ser aplicados por
meio das
incorporações da GDPES e "Pó de Giz" que
constituirão a nova tabela salarial.
– No caso dos servidores técnicos
administrativos, os valores são para
incorporação do abono salarial e
gratificação complementar ao vencimento
básico.
– Os valores solicitados também serão
aplicados às dedicações exclusivas, que
passarão de 40% para
50% do vencimento básico.

emendas e requerimentos
52

Educação

21

4029

52

Educação

21

4035

53

Segurança
Pública

34

4062

Prevenção e
proteção
Escolar –
PROERD

1069

Acrescenta R$200.000,00 na meta
financeira, da região Estadual, da ação,
com especificação do objeto do gasto
para:
Aquisição de Equipamentos Audiovisuais:
Kits Multimídia, Com Um Datashow Portátil,
Um Notebook, Uma Caixa de Som Portátil,
para Cada Um dos Instrutores do Programa
de Resistência às Drogas – Proerd
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200.000

PMMG

4017

Requer seja encaminhado à Universidade do
Estado de Minas Gerais – Uemg – pedido de
providências
para implementação de recursos de
acessibilidade nas edificações dos campi da
universidade, melhoria
dos investimentos em laboratórios de
informática e de aulas práticas, elaboração
de projetos executivos e
respectiva execução de obras em espaços
disponíveis na universidade, com vistas ao
aprimoramento da infraestrutura e da
qualidade dos cursos ofertados.
Requer seja encaminhado ao reitor da
Universidade Estadual de Montes Claros –
Unimontes – pedido de
informações sobre a demanda de
participação no Programa de Assistência
Estudantil em relação ao
número atual de alunos bolsistas, bem como
os critérios de concessão de benefícios e
quantos alunos
demandantes atenderiam aos critérios
exigidos.
Requer seja encaminhado à Bancada
Mineira na Câmara dos Deputados pedido
de providências para
destinar recursos para aquisição de
caminhonetes 4x4, com cela e rádio móvel
digital, para 19 unidades
de execução operacional, com vistas a
reestruturar a patrulha rural no Estado de
Minas Gerais.

emendas e requerimentos
53

Segurança
Pública

34

53

Segurança
Pública

34

4432

Prevenção à
Violência
Doméstica

1070

Acrescenta R$150.000,00 na meta
financeira, da região Estadual, da ação,
com especificação do objeto do gasto
para:Capacitação dos Policiais Militares em
Cursos de Prevenção e Atendimento à
Mulher Vítima de Violência Doméstica

150.000

PMMG

4026

4049
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública –
Sejusp – pedido de
providências para garantir a aquisição de
equipamentos para intensificar o trabalho da
patrulha rural,
como: veículo 4x4, drones com
georreferenciamento, armamento de alta
energia, colete balístico,
monitoramento via satélite e programas de
segurança ao produtor e morador da zona
rural, conforme
moção abaixo, apresentada pelos
participantes do processo de discussão
participativa do PPAG 20202023.
Moção:
Nós, participantes do grupo de Infraestrutura
das Polícias Ostensivas e Judiciária e da
Defesa Civil, vimos através deste, apoiar a
demanda da população de São José da
Lapa e entrega proposta e reconhecimento
da patrulha rural de São José da Lapa por
meio do abaixo-assinado da população
atendida,
brilhantemente pela patrulha rural. A mesma
se faz necessária pelo alto grau de
aceitação, eficácia e
combate ao crime na zona rural de São José
Lapa. Portanto, justifica-se a solicitação de
uma nova viatura
(Patrulha Rural), com equipamentos para
intensificar o trabalho, como: veículo 4x4,
drones com georreferenciamento,
armamento de alta energia, colete balístico,
monitoramento via satélite e programas
de segurança ao produtor e morador da
zona rural.
Requer seja encaminhado à Polícia Militar
de Minas Gerais - PMMG - pedido de
providências para a
criação da Patrulha de Prevenção à
Violência Doméstica - PPVD - em Itaobim,
na Região Intermediária de
Teófilo Otoni, a fim de que os atendimentos
às mulheres vítimas de violência doméstica
sejam realizados
de forma mais humanizada, oferecendo o
suporte necessário para que saiam da
situação de violência em
que se encontram.

emendas e requerimentos
53

Segurança
Pública

34

4058

53

Segurança
Pública

34

4060

54

Educação

36

3893

55

Cultura e
Turismo

50

3894

55

Cultura e
Turismo

50

3895

55

Cultura e
Turismo

50

3896
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Fazenda - SEF - pedido de
providências para efetuar
o pagamento à empresa Abordagem
Comunicação e Marketing Ltda., CNPJ
70.954.656/0001-29, que
realizou curso de capacitação e treinamento
de pessoal da Patrulha de Prevenção à
Violência Doméstica PPVD - no ano de 2018 e consta na Nota de
Empenho n° 610/2018.
Requer seja encaminhado à Polícia Militar
de Minas Gerais - PMMG - pedido de
providências para efetuar
o pagamento à empresa Abordagem
Comunicação e Marketing Ltda., CNPJ
70.954.656/0001-29, que
realizou curso de capacitação e treinamento
de pessoal para Patrulha de Prevenção à
Violência
Doméstica - PPVD - no ano de 2018 e
consta na Nota de Empenho n° 610/2018.
Requer seja encaminhado à Polícia Militar
do Estado de Minas Gerais – PMMG –
pedido de providências
para a construção de salas de recursos
multifuncionais nas unidades do Colégio
Tiradentes em Minas
Gerais, para atender os alunos público-alvo
da educação especial.
Requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia de
Desenvolvimento de Minas Gerais
pedido de informações sobre a situação da
exploração das águas minerais do Circuito
das Águas,
detalhando, ainda, o estado atual do
envasamento e da distribuição das águas
extraídas no Município de
Lambari.
Requer seja encaminhado ao secretário de
Estado de Cultura e Turismo pedido de
informações sobre o
planejamento da Pasta para fomentar o
desenvolvimento do turismo de base
comunitária, inclusive em vilas e favelas.
Requer seja encaminhado à Universidade
Estadual de Montes Claros – Unimontes –
pedido de
providências para que estude a viabilidade
de realizar rodadas de capacitação para o
desenvolvimento da
cadeia produtiva do turismo na região norte
do Estado, com oferta de cursos, oficinas e
treinamentos.

emendas e requerimentos
55

Cultura e
Turismo

50

55

Cultura e
Turismo

50

55

Cultura e
Turismo

50

55

Cultura e
Turismo

50

55

Cultura e
Turismo

50

55

Cultura e
Turismo

50

3897

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo – Secult –
pedido de providências
para realização de fan tours em vilas e
favelas de Belo Horizonte nas quais a Pasta
identificar potencial de
atração turística.
3898
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo – Secult –
pedido de providências
para que, nas atividades de promoção
turística previstas na Ação 4236 – Promoção
do Destino Minas
Gerais – seja priorizada a promoção do
turismo nos parques estaduais do Estado.
3899
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo – Secult –
pedido de providências
para que, caso haja viabilidade técnica e
orçamentária em 2020, realize ou apoie
atividades para
capacitação em receptividade voltada para
atendimento ao público idoso.
3900
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo – Secult –
pedido de providências
para que incorpore a sinalização turística na
descrição da Ação 4322 – Apoio a Projetos
Culturais e
Turísticos Executados por Meio de Parcerias
–, do Programa 056 – Fomento,
Democratização e Acesso
à Cultura e ao Turismo, do PPAG 20202023.
3901
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo – Secult –
pedido de providências
para que as atividades de sinalização
turística que venham a ser realizadas em
2020 priorizem os trechos
e os produtos abaixo relacionados: acesso
ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu;
Circuito Velho
Chico; Parque Nacional das Sempre Vivas;
Circuito Serra do Cabral e Diamantes;
Circuito Serra do Cipó;
Rota Capitão Senra; Circuito Veredas do
Paraopeba e do Ouro; Rota do Café; Circuito
Montanhas
Cafeeiras de Minas.
RQC 5712 Seja realizada audiência pública para discutir
a dimensão turística e econômica da
exploração das águas minerais no Estado,
com destaque para a situação do Município
de Lambari.
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emendas e requerimentos
56

Educação

106

108

Altera o Objetivo do programa 106, com
vistas a garantir conformidade das
atividades desenvolvidas em seu escopo
com o Plano Estadual de Educação.

0

3905

Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Educação pedido de providências
para que priorize a
oferta de Educação de Jovens e Adultos
presencial na rede estadual de ensino.

57

Educação

107

109

Altera o Objetivo do programa 107, com
vistas a garantir conformidade das
atividades desenvolvidas em seu escopo
com o Plano Estadual de Educação.

0

57

Educação

107

4306

Educação
Especial –
Ensino Médio

110

Acrescenta metas físicas e redistribui metas
financeiras, com vistas a adequar à
realidade do atendimento de Educação
Especial no Ensino Médio da rede de
ensino do Estado.

0

58

Educação
Profissional

108

4365

Ações de
Educação
profissional

59

Educação

110

4030

110

4037

Requer seja encaminhado à secretária de
Estado de Educação pedido de informações
sobre quais são as
atividades previstas no escopo da Ação
4327 – Programa Convivência Democrática
–, do Programa 112 – Modalidades e
Temáticas Especiais de Ensino, e se serão
mantidas as capacitações para os
profissionais de educação nos temas
pertinentes à ação.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Educação pedido de providências
para que se
promovam ações de capacitação dos
profissionais de educação da rede estadual
nas temáticas de
educação em direitos humanos e de
enfrentamento da violência contra crianças e
adolescentes, no
âmbito da Ação 4327 – Programa
Convivência Democrática –, do Programa
112 – Modalidades e
Temáticas Especiais de Ensino.

59

Educação

1064

Acrescenta R$300.000,00 na Ação, com
especificação do objeto do gasto para:
Implementação do Projeto Trilhas
Formativas nas 6 Unidades da Fucam
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300.000

FUCAM

emendas e requerimentos
60

Segurança
Pública

155

4464

Bombeiros
nas Escolas

111

1059

Acrescenta as R.I. Teófilo Otoni e
Varginha, com 1.800 alunos atendidos, na
meta física, cada, e R$52.618,00, na meta
financeira, cada, totalizando um acréscimo
na ação de R$105.236,00, com
especificação do objeto do gasto
(emenda LOA 1059) para:
Ampliar a Cobertura das Ações
Pedagógicas do Projeto Bombeiros
nas Escolas, Que Ministram Palestras
Sobre Prevenção de Acidentes, Incêndio e
Pânico, Bem Como Noções de Primeiros
Socorros e Aquisição de Serviços Gráficos
e Kit`S Multimídia, Contendo Caixas de
Som e Projetores, para os Bombeiros
Militares Que Ministram o Citado Projeto,
nessas regiões.

105.236

CBMMG

4050

60

Segurança
Pública

155

4479

Expansão do
CBMMG
através da
Criação e
Ampliação de
Unidades
Prediais

112

1060

Acrescenta a R.I. Teófilo Otoni, com 1
unidade ampliada / criada, na meta física, e
R$770.000,00, na meta financeira, para
despesas de capital, com especificação
do objeto do gasto (emenda LOA 1060)
para:
Implantação de Uma Unidade do Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais no Médio
Jequitinhonha.

770.000

CBMMG

4054

60

Segurança
Pública

155

4062
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Requer seja encaminhado ao Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais –
CBMMG – pedido de
providências para realizar estudo de
viabilidade para instalação de unidade do
CBMMG no Município de
Araçuaí ou no Município de Itaobim, com o
objetivo de atender a região do Médio
Jequitinhonha, haja vista
a destinação de R$770.000,00 por meio de
emenda popular ao Projeto de Lei nº
1.167/2019, que estima
as receitas e fixa as despesas do Orçamento
Fiscal do Estado de Minas Gerais e do
Orçamento de
Investimento das Empresas Controladas
pelo Estado para o exercício financeiro de
2020.
Requer seja encaminhado ao Corpo de
Bombeiros Militar de Minas Gerais –
CBMMG – pedido de
providências para instalar, até 2023,
unidades da instituição nos Municípios de
Betim, Santa Luzia, João
Pinheiro, Guanhães, Três Marias, Arcos,
Bocaiuva, Capelinha, Andradas, Carandaí,
Francisco Sá e Ibirité.
Requer seja encaminhado à Vale S.A.
pedido de providências para construir
piscinas de treinamento nas
seis regiões do Corpo de Bombeiros Militar
de Minas Gerais – CBMMG – para serem
usadas para
treinamento da tropa militar, haja vista o
deslocamento de centenas de bombeiros
militares para prestarem serviços no
Município de Brumadinho, em decorrência
do rompimento das barragens ocorrido
Em 25/1/2019.

emendas e requerimentos
61

Educação

125

4033
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Requer sejam encaminhadas à Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão as
manifestações
abaixo, elaborada pelos participantes do
processo de discussão participativa do
PPAG 2020-2023,
exercício 2020.
Manifestação de Repúdio
Nesta semana (28/10 a 01/11) encontra-se
em discussão, na Assembleia Legislativa, o
PPAG – Plano
Plurianual de Ação Governamental, 20202023, que sistematiza, de modo
regionalizado, todos os
programas que o governo pretende
desenvolver no período de quatro anos.
O PPAG é projeto de lei de iniciativa do
Poder Executivo e transparece o que o
governo planeja para a
execução no período de 4 anos, deixando
clara quais são as prioridades do Executivo
e vinculando,
portanto, o orçamento necessário para a
execução do PPAG.
A Coordenação e a Direção Estadual do
Sind-UTE/MG está presente à ALMG para a
discussão
participativa do PPAG 2020-2023 e as
conclusões são a de que o Estado, em
especial o governo Zema,
desconhece as metas estabelecidas pelo
Plano Estadual de Educação.
Conforme se vislumbra das ações propostas
no PPAG (páginas 329 a 394), o governo
propõe metas em
diversas ações que estão estagnadas para
os 4 anos seguintes, ou seja, não há no
planejamento a
previsão de investimentos para ampliação e
universalização do ensino ou para melhoria
das condições de
trabalho dos profissionais da educação.
O Sind-UTE/MG continuará acompanhando
as discussões do PPAG e irá encaminhar e
cobrar o devido
investimento na educação mineira, de forma
a valorizar os estudantes e todos os
profissionais da
educação do Estado de Minas Gerais.
Moção de Repúdio
Nós, participantes do grupo de educação da
Discussão Participativa do PPAG
2020/2023, vimos por meio
deste, apresentar nosso repúdio quanto a
ação do governo estadual em desconsiderar
o Plano Estadual
de Educação e suas diretrizes neste
processo de elaboração do PPAG
2020/2023.

emendas e requerimentos
61

Educação

125

4038
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Requer sejam encaminhadas à Secretaria
de Estado de Educação as manifestações
abaixo, elaborada
pelos participantes do processo de
discussão participativa do PPAG 2020-2023,
exercício 2020.
Manifestação de Repúdio
Nesta semana (28/10 a 01/11) encontra-se
em discussão, na Assembleia Legislativa, o
PPAG – Plano
Plurianual de Ação Governamental, 20202023, que sistematiza, de modo
regionalizado, todos os
programas que o governo pretende
desenvolver no período de quatro anos.
O PPAG é projeto de lei de iniciativa do
Poder Executivo e transparece o que o
governo planeja para a
execução no período de 4 anos, deixando
clara quais são as prioridades do Executivo
e vinculando,
portanto, o orçamento necessário para a
execução do PPAG.
A Coordenação e a Direção Estadual do
Sind-UTE/MG está presente à ALMG para a
discussão
participativa do PPAG 2020-2023 e as
conclusões são a de que o Estado, em
especial o governo Zema,
desconhece as metas estabelecidas pelo
Plano Estadual de Educação.
Conforme se vislumbra das ações propostas
no PPAG (páginas 329 a 394), o governo
propõe metas em
diversas ações que estão estagnadas para
os 4 anos seguintes, ou seja, não há no
planejamento a
previsão de investimentos para ampliação e
universalização do ensino ou para melhoria
das condições de
trabalho dos profissionais da educação.
O Sind-UTE/MG continuará acompanhando
as discussões do PPAG e irá encaminhar e
cobrar o devido
investimento na educação mineira, de forma
a valorizar os estudantes e todos os
profissionais da
educação do Estado de Minas Gerais.
Moção de Repúdio
Nós, participantes do grupo de educação da
Discussão Participativa do PPAG
2020/2023, vimos por meio
deste, apresentar nosso repúdio quanto a
ação do governo estadual em desconsiderar
o Plano Estadual
de Educação e suas diretrizes neste
processo de elaboração do PPAG
2020/2023.

emendas e requerimentos
62

Segurança
Pública

139

4415

Recrutament
o, Seleção,
Formação,
Capacitação
e
Treinamento
dos
profissionais
do Sistema
de Justiça e
Segurança
Pública

63

Segurança
Pública

144

4417

Prevenção
Social às
Violências e
Criminalidad
es

113

1061

Acréscimo de 1 atividade de recrutamento,
seleção, capacitação e treinamento, na
meta física, e r$144.000,00, na meta
financeira, da ação, na região Estadual,
com especificação do objeto do gasto
(emenda LOA 1061) para:
Realização de Cursos de Capacitação dos
Profissionais da Pcmg, Pmmg e Cbmmg em
Libras, de Forma a Melhorar a Assistência à
População Surda

144.000

SEJUSP

4042

1085

Acréscimo de R$250.000,00 na meta
financeira da ação, na região estadual,
com especificação do objeto do gasto
para:
- R$ 100.000,00 para Formação e
Capacitação de Referências Comunitárias
para Atuação Como Agentes de Segurança
Cidadã
- R$ 150.000,00 para Capacitação de
Oficineiros no Programa Fica Vivo!

250.000

SEJUSP

4046
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública –
Sejusp – pedido de
providências para priorizar, em 2020, o
aperfeiçoamento da formação e da
capacitação dos profissionais
do sistema socioeducativo do Estado,
considerando que a atividade da categoria
difere da dos demais
integrantes dos sistemas de segurança
pública e criminal, uma vez que os
adolescentes se encontram
em fase de desenvolvimento psicossocial,
exigindo uma pedagogia diferenciada que
privilegie sua
Singularidade.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública –
Sejusp – pedido de
providências para, no âmbito da Ação 4416
– Implantação de Unidades de Prevenção à
Criminalidade –, do Programa 144 –
Prevenção à Criminalidade –, previsto no
projeto de lei que institui o Plano Plurianual
de Ação Governamental – PPAG – 20202023, implantar, das seis unidades de
prevenção à criminalidade previstas, duas de
base local (Fica Vivo! e Programa Mediação
de Conflitos) e quatro de base municipal
(Programa de Inclusão Social de Egressos
do Sistema Prisional – Presp),
prioritariamente em municípios onde já
existem Centrais de Penas Alternativas –
Ceapas: Vespasiano, Ibirité, Sete Lagoas e
Divinópolis. Requer, outrossim, esclareça-se
na solicitação que ela visa suprir a
necessidade de ampliação das unidades de
prevenção à criminalidade de base local em
territórios que apresentam alto índice de
homicídios e diversas violências, junto à
inserção do Presp, a fim de potencializar o
atendimento a
pessoas egressas do sistema prisional e
seus familiares e a incrementar o
atendimento, expandindo-o
em 3.000 pessoas atendidas diretamente e
em 20.000 atendimentos em diversas
modalidades de
intervenção (atendimentos individuais,
coletivos, projetos temáticos, projetos locais
e de circulação,
grupos reflexivos com pré-egresso e
atendimentos a egressos).

emendas e requerimentos
63

Segurança
Pública

144

4048
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública –
Sejusp – pedido de
providências para destinar recursos a fim de
implementar cursos de qualificação
profissional para pessoas egressas do
sistema prisional e em cumprimento de
alternativas penais, visando sua inclusão no
mercado de trabalho e o fomento de
iniciativas empreendedoras, com vistas à
diminuição da reincidência criminal e
incrementando a reinserção social e os
indicadores de segurança pública, em um
cenário no qual os contextos de baixa
qualificação, baixa renda e desemprego se
apresentam no Estado e afetam, de forma
ainda mais grave, esse segmento, conforme
observado a partir do trabalho realizado pelo
Programa de Inclusão Social de Egressos do
Sistema Prisional – Presp – e pelas Centrais
de Penas Alternativas –
Ceapas.

emendas e requerimentos
63

Segurança
Pública

144

4052
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública –
Sejusp – pedido de
providências para priorizar, no exercício de
2020, a destinação de recursos para a
implementação de uma
unidade do programa Central de Penas
Alternativas – Ceapa – na Região
Intermediária de Teófilo Otoni,
de forma a propiciar, em especial, o
acompanhamento de homens em
cumprimento de medidas judiciais
relacionadas à Lei Maria da Penha, tendo
em perspectiva: por um lado, o crescimento
dos índices de
violência doméstica e familiar contra a
mulher nessa região e a inexistência
estruturas que tratem
especificamente do problema; e, de outro, a
relevância de se contribuir para a cultura de
paz, por meio da
abordagens mais efetivas, estruturadas em
intervenções nos fatores de risco social, na
responsabilização pelo fato ocorrido e na
promoção de espaços de fala, de troca de
experiências e de reflexão.
Requer, outrossim, esclareça-se na
solicitação que o recurso disponibilizado
para o que se pretende
deverá ser executado em parceria com
instituições especializadas nessa temática e,
as ações,
realizadas por profissionais capacitados no
assunto, com atendimentos grupais e
individuais.

emendas e requerimentos
63

Segurança
Pública

144

4056
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública –
Sejusp – pedido de
providências para destinar, no exercício
financeiro de 2020, recursos para o
atendimento a adolescentes e
jovens egressos do sistema socioeducativo
por profissionais qualificados e em
articulação com o sistema de prevenção,
prioritariamente nas regiões de Belo
Horizonte, Montes Claros, Governador
Valadares,
Uberlândia, Uberaba e Juiz de Fora, visando
sua reintegração social, a não reincidência e
o processo de
fortalecimento de vínculos comunitários,
familiares e sociais, tendo em perspectiva
que o acompanhamento desses
adolescentes e jovens, respeitadas as
especificidades de sua condição de sujeitos
em formação, os auxilia e instiga a refletir
sobre suas trajetórias de vida e reduz o
impacto ocasionado pelo sistema
socioeducativo.

emendas e requerimentos
63

Segurança
Pública

144

4059
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Requer seja encaminhado ao Comandogeral da Polícia Militar de Minas Gerais
pedido de providências
para destinar, no exercício financeiro de
2020, recursos para a realização de
atividades formativas
conjuntas, como seminários e capacitações,
em temáticas afetas à segurança pública
cidadã, que
tenham como público-alvo os atores dos
eixos proteção social e intervenção
estratégica, nas localidades
em que há unidades de prevenção à
criminalidade implantada, incluindo
representantes das Polícias Civil
e Militar, do Ministério Público, do Poder
Judiciário, dos Sistemas Prisional e
Socioeducativo e da
Subsecretaria de Prevenção à
Criminalidade.
Requer, outrossim, esclareça-se na
solicitação que ela tem em perspectiva a
qualificação conjunta como
fator importante na política de prevenção à
criminalidade, inclusive como forma de
promoção do diálogo e de elaboração de
ações de promoção da segurança pública
cidadã, em especial nas áreas de atuação
do
Grupo Especializado de Policiamento em
Áreas de Risco – Gepar – e onde há
unidades de prevenção à
criminalidade de base local (Fica Vivo! e
Programa Mediação de Conflitos).

emendas e requerimentos
63

Segurança
Pública

144

4063

63

Segurança
Pública

144

4066
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública –
Sejusp – pedido de
providências para destinar, no exercício
financeiro de 2020, recursos para a
realização de atividades
formativas conjuntas, como seminários e
capacitações, em temáticas afetas à
segurança pública cidadã,
que tenham como público-alvo os atores dos
eixos proteção social e intervenção
estratégica, nas
localidades em que há unidades de
prevenção à criminalidade implantada,
incluindo representantes das
Polícias Civil e Militar, do Ministério Público,
do Poder Judiciário, dos Sistemas Prisional
e Socioeducativo
e da Subsecretaria de Prevenção à
Criminalidade.
Requer, outrossim, esclareça-se na
solicitação que ela tem em perspectiva a
qualificação conjunta como
fator importante na política de prevenção à
criminalidade, inclusive como forma de
promoção do diálogo e de elaboração de
ações de promoção da segurança pública
cidadã, em especial nas áreas de atuação
do Grupo Especializado de Policiamento em
Áreas de Risco – Gepar – e onde há
unidades de prevenção à criminalidade de
base local (Fica Vivo! e Programa Mediação
de Conflitos).
Requer seja encaminhado ao ComandoGeral da Polícia Militar de Minas Gerais –
PMMG – pedido de
providências para destinar, no exercício
financeiro de 2020, recursos para a
aquisição de 10 viaturas 4x4,
com vistas à reestruturação do Grupo
Especial de Policiamento em Áreas de Risco
– Gepar –,
considerando-se que, com esse Grupo
Especial, a PMMG passou a atuar como
uma “polícia cidadã” em
aglomerados subnormais, identificando os
conflitos locais e mobilizando a comunidade
e os órgãos do
sistema de segurança pública para resolvêlos, constituindo hoje o principal programa
da instituição na
redução da taxa de homicídios no Estado.

emendas e requerimentos
64

Segurança
Pública

143

64

Segurança
Pública

143

4419

Atendimento
aos
Adolescentes
em medida
Socioeducati
va de
Internação
Provisória e
Internação
nas
Unidades de
Administraçã
o Direta

1086

Acréscimo de R$150.000,00 na meta
financeira da ação, na região estadual,
com especificação do objeto do gasto para:
Aquisição de Material de Consumo e
Insumos, Destinados à Realização das
Diversas Oficinas Previstas nos Eixos do
Sistema Nacional de Atendimento
Socioeducativo - Sinase.

150.000

SEJUSP

4068

4069
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública –
Sejusp – e à
Subsecretaria de Atendimento
Socioeducativo – Suase – pedido de
providências para, em atendimento
aos princípios do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo – Sinase –, de
2006, e da Lei Federal
nº 12.594, de 2012, assegurarem ao
adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa a efetivação
de seus direitos e o acesso à educação, à
saúde, à profissionalização, ao esporte, à
cultura e ao lazer,
de modo a contribuir para a ruptura da
prática de atos infracionais e a construção
de novo projeto de vida,
com os recursos e insumos necessários à
operacionalização das atividades previstas
nos eixos do
Sinase, a partir de projeto políticopedagógico, por meio da contratação de
instituições para ministrar tais
atividades e outras correlatas e da compra
de insumos para a realização das diversas
oficinas previstas,
nesses eixos.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública –
Sejusp – e à
Subsecretaria de Atendimento
Socioeducativo – Suase – pedido de
providências para, em atendimento
aos princípios do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo – Sinase –, de
2006, e da Lei Federal
nº 12.594, de 2012, destinarem subsídios
para o deslocamento, a hospedagem e a
alimentação das
famílias que residem em outros municípios
quando em visita aos adolescentes em
cumprimento de
medidas socioeducativas de privação de
liberdade em localidades diversas, assim
garantindo a eles o
direito à convivência familiar e comunitária.

emendas e requerimentos
64

Segurança
Pública

143

4071

64

Segurança
Pública

143

4072
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública –
Sejusp – e à
Subsecretaria de Atendimento
Socioeducativo – Suase – pedido de
providências para:
– que sejam realizadas reformas e a
manutenção estrutural preventiva das
unidades socioeducativas
localizadas na Região Intermediária de Belo
Horizonte, de modo a assegurar condições
adequadas e
salubres para os adolescentes em
cumprimento de medidas privativas de
liberdade, nessas unidades;
– aquisição de dois veículos para cada uma
das 10 regiões geográficas intermediárias
onde existem
unidades socioeducativas de execução
direta do Estado, num total de 20 veículos,
de modo a ampliar e
modernizar a frota e a garantir a devida
segurança não só dos adolescentes, mas
também dos servidores
do sistema socioeducativo, de forma
humanizada, em cumprimento ao disposto
no Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo – Sinase –, que
tem como um de seus princípios a
incompletude
institucional e, daí, prevê a necessidade de
transporte frequente dos adolescentes para
o atendimento em
equipamentos públicos diversos, transporte
esse que deve ser realizado com dignidade
e em
conformidade com os direitos dos
adolescentes previstos na Lei Federal n°
8.069, de 1990 – Estatuto da
Criança e do Adolescente –, e na
Constituição Federal.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Justiça e Segurança Pública –
Sejusp – pedido de
providências para verificar a viabilidade de
apoiar as famílias em visitação aos filhos
internados nos
centros socioeducativos, com despesas com
locomoção e alimentação.

emendas e requerimentos
65

Segurança
Pública

5

65

Segurança
Pública

65

4025

Gestão das
Unidades
Policiais

1068

4076

Requer seja encaminhado ao governador do
Estado pedido de providências para nomear
os 151
candidatos excedentes aprovados no
concurso público da Polícia Civil para o
cargo de escrivão de Polícia
(Edital 2/2018), conforme moção abaixo,
elaborada pelos participantes do processo
de discussão
participativa do PPAG 2020-2023.

5

4077

Segurança
Pública

5

4078

65

Segurança
Pública

5

4079

65

Segurança
Pública

5

4080

Requer seja encaminhado à Polícia Civil
pedido de providências para melhorar e
atualizar, em 2020, o
sistema de perícia atualmente utilizado pela
instituição em projéteis balísticos
encontrados em cenas de
crimes, que colabora na identificação da
autoria de delitos em que foram utilizadas
armas de fogo e,
assim, contribui na solução de crimes
diversos, como explosões de caixas
eletrônicos, homicídios e
Feminicídios.
Requer seja encaminhado ao chefe da
Polícia Civil pedido de informações sobre o
funcionamento do
procedimento denominado Perícias
Tóxicológicas Preliminares, realizado pela
instituição na Região
Metropolitana de Belo Horizonte.
Requer seja encaminhado à Polícia Civil
pedido de providências para instalar, em
2020, 2021, 2022 e
2023, postos de perícia avançados nas
Regiões Intermediárias de Pouso Alegre,
Varginha, Barbacena,
Divinópolis e Teófilo Otoni.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão – Seplag
– pedido de
providências para nomear os 151 candidatos
excedentes aprovados no concurso público
da Polícia Civil para o cargo de escrivão de
Polícia (Edital nº 2/2018), de forma a
recompor o quadro de servidores da
citada carreira.

Acréscimo de R$100.000,00 na meta
financeira da R.I. Teófilo Otoni da ação,
com especificação do objeto do gasto
para:
Reformar e Equipar as Delegacias
Especializadas de Atendimento à Mulher
Localizadas nos Municípios de Teófilo Otoni
e Diamantina, Sendo R$ 40.000,00
(Quarenta Mil Reais) para a Unidade
Policial Localizada no Município de Teófilo
Otoni e R$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais)
para a Unidade Policial Localizada no
Município de Diamantina
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100.000

PCMG

emendas e requerimentos
65

Segurança
Pública

5

4081

65

Segurança
Pública

5

4082

65

Segurança
Pública

5

4083

65

Segurança
Pública

5

4084
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Requer seja encaminhado à Polícia Civil
pedido de providências para, em 2020,
equipar as unidades de
perícia da instituição nas Regiões
Intermediárias de Montes Claros, Teófilo
Otoni, Governador Valadares,
Ipatinga, Juiz de Fora, Barbacena, Varginha,
Pouso Alegre, Uberaba, Uberlândia, Patos
de Minas e
Divinópolis.
Requer seja encaminhado à Polícia Civil
pedido de providências para implantar o
projeto do “plantão
virtual” no âmbito da instituição.
Requer seja encaminhado à Polícia Civil
pedido de providências para instalar salascofres em todas as unidades da instituição,
em especial naquelas localizadas em
regiões com elevados índices de apreensão
de entorpecentes e armas de fogo.
Requer seja encaminhado à Polícia Civil
pedido de providências para criar uma
Delegacia Especializada
de Atendimento à Mulher – Deam – no
Município de Itaobim, para atender os casos
de violência contra a
mulher nas microrregiões do Médio e Baixo
Jequitinhonha.

emendas e requerimentos
66

Segurança
Pública

7

4040

67

Planejamento
e Gestão

69

4085

68

Cultura e
Turismo

54

3904

69

Cultura e
Turismo

61

3906
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Requer seja encaminhado à Secretaria de
Justiça e Segurança Pública – Sejusp –
pedido de providências
para oferecer cursos de capacitação em
Linguagem Brasileira de Sinais – Libras –
aos profissionais da
Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar, de forma a melhorar o
atendimento à
população com deficiência auditiva, haja
vista a destinação de R$144.000,00 na Ação
4415 –
Recrutamento, Seleção, Formação,
Capacitação e Treinamento dos
Profissionais do Sistema de Justiça
e Segurança Pública –, do Programa 139 –
Gestão Integrada de Segurança Pública –,
por meio de
emendas populares aos Projetos de Lei nºs
1.166/2019, que institui o Plano Plurianual
de Ação
Governamental – PPAG – para o quadriênio
2020-2023, e 1.167/2019, que estima as
receitas e fixa as
despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçamento de
Investimento das
Empresas Controladas pelo Estado para o
exercício financeiro de 2020.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão pedido de
providências para
que estude a viabilidade de alterar a
nomenclatura das regiões intermediárias
utilizadas na regionalização
de metas do PPAG 2020-2023, buscando
mais adesão e identidade à forma como a
população denomina
as regiões.
Requer seja encaminhado à Secretaria de
Estado de Cultura e Turismo pedido de
providências para que
analise a viabilidade de fomentar o
desenvolvimento de programas de fomento
ao turismo de base
Comunitária.
Requer seja encaminhado ao Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico –
Iepha – pedido de
providências para que o órgão apoie
iniciativas municipais para a preservação do
patrimônio material local.

emendas e requerimentos
69

Cultura e
Turismo

61

3907

20.000.000

TOTAL
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Requer seja encaminhado ao Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –
Iphan – pedido de
providências para que sejam realizados
inventário das grutas, estudo dos sítios
arqueológicos e
mapeamento das pinturas rupestres, na
região do Vale do Jequitinhonha.

