RELATÓRIO DOS GRUPOS DE TRABALHO

ÁREA TEMÁTICA: Segurança Pública

TEMA
Infraestrutura das Polícias Ostensiva e Judiciária e da Defesa
Social

Discussão participativa do PPAG 2020-2023
Relatório dos Grupos de Trabalho
O tema Infraestrutura das Polícias Ostensiva e Judiciária e da Defesa Social, da Área Temática
Segurança Pública, foi debatido no dia 1º de novembro de 2019. O grupo de trabalho, com a
participação de 45 pessoas, identificou quatro áreas de interesse, que conformaram os subgrupos:
(I) Nomeação dos escrivães da Polícia Civil; (II) Corpo de Bombeiros; (III) Infraestrutura da
PMMG; e (IV) Infraestrutura da PCMG.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e
de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

005 – Investigação;

•

007 – Valorização do Servidor;

•

034 – Polícia Ostensiva;

•

144 – Prevenção à Criminalidade;

•

155 – Promoção de Defesa Civil.
As principais alterações sugeridas pelo grupo foram:

•

ampliação de metas física e financeira da Ação 4022 – Perícias Técnico-Científicas –, do
Programa 005, com a finalidade de:
◦ reformar o Instituto de Criminalística, para a implementação da Central de Constatação
de Tóxicos;
◦ construir pelo menos cinco postos de perícia integrada, por ano, com início nas regiões
intermediárias onde inexistem os postos de perícia integrada, como: Pouso Alegre,
Varginha, Barbacena, Divinópolis e Teófilo Otoni;
◦ equipar a perícia criminal para a elucidação de crimes, de forma eficiente;
◦ adquirir novo sistema informatizado de banco de dados balístico (Evofinder), a fim de
possibilitar maior efetividade na identificação de armas suspeitas;

•

criar ação, no âmbito do Programa 005, com vistas a viabilizar a nomeação de 151
candidatos aprovados no concurso para Escrivão de Polícia, por meio do Edital 02/2018;
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•

aportar recursos na Ação 4025 – Gestão das Unidades Policiais –, do Programa 005, com a
finalidade modernizar as estruturas da PCMG, como a instalação de salas de interrogatórios
digitais e de salas-cofre, para manter sob guarda bens e objetos apreendidos;

•

ampliação de recursos na Ação 4432 – Prevenção à Violência Doméstica –, do Programa
034, com vistas a:
◦ promover a capacitação dos policiais militares que atuam nas patrulhas de prevenção à
violência doméstica;
◦ adquirir 7 viaturas específicas para atuação das patrulhas de prevenção à violência
doméstica;

•

aumento da meta financeira da Ação 4032 – Prevenção e Proteção Escolar – Proerd –, do
Programa 034, visando à aquisição de kit multimídia para as oficinas ministradas pelo
Proerd nas escolas;

•

ampliação de metas física e financeira da Ação 4507 – Segurança Rural –, do Programa 034,
para equipar as patrulhas com veículo, rádio-móvel e sistemas de georreferenciamento;

•

reestruturar, no âmbito da Ação 4426 – Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco
– Gepar –, do Programa 144, esse grupamento, com a aquisição de 10 viaturas para o
serviço já implantado pela PMMG;

•

aportar recursos financeiros na Ação 4464 – Bombeiros nas Escolas –, com vistas a ampliar
cobertura das ações pedagógicas nas escolas, sobre prevenção de acidentes, incêndio e
pânico, bem como noções de primeiros socorros;

•

ampliar metas física e financeira da Ação 4479 – Expansão do CBMMG através da Criação e
Ampliação de Unidades Prediais –, do Programa 155, com a finalidade de:
◦ construir uma piscina, no complexo de treinamento do 9º Batalhão de Bombeiros
Militar, em Varginha;
◦ implantar unidades do CBMMG nos municípios de Betim, Santa Luzia, João Pinheiro,
Ganhães, Três Marias, Arcos, Bocaiúva, Capelinha, Andradas, Carandaí, Francisco Sá,
Ibirité.

•

incorporar, nas ações de capacitação profissional, constantes dos programas 005, 034 e
155, a capacitação dos policiais civis e militares e dos CBMMG na Linguagem Brasileira de
Sinais – Libras.
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Os participantes do Grupo apresentaram, ainda, duas moções:
1) “Exmo. Sr. Governador Romeu Zema,
Nós, participantes do grupo de discussão da “Segurança Pública”, grupo 01: infraestrutura das
polícias ostensiva e judiciária, da reunião do PPAG 2020/2023, abaixo-assinados, apresentamos a
V. Exa. a presente moção pleiteando a CONVOCAÇÃO IMEDIATA dos 151 candidatos aprovados no
concurso nº 02/2018 para o provimento do cargo de ESCRIVÃO DE POLÍCIA com vistas à
recomposição da carreira mais deficitária da gloriosa Polícia Civil de Minas Gerais.
Tendo em vista a centralidade do governo na Segurança Pública e a busca de uma investigação
policial cada vez mais eficiente, é mister que se faça a nomeação dos aprovados na referida
função.
Consigne-se, por relevante que tais nomeações encontram apoio na Lei de Responsabilidade Fiscal,
nos termos do artigo 22, IV da Lei Complementar 101/2000, tendo sido apuradas 370 vacâncias
entre setembro de 2015 e outubro de 2019.
Assim, tendo em vista o interesse público da sociedade mineira, requer o deferimento dessa
moção.
Belo Horizonte,
01 de novembro de 2019”.
2) “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 georeferenciamento, armamento de alta
energia, colete balístico, monitoramento via satélite e programas de segurança ao produtor e
morador da zona rural”.
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