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Discussão participativa do PPAG 2020-2023
Relatório dos Grupos de Trabalho
O tema Sistemas socioeducativo e prisional, da Área Temática Segurança Pública, foi debatido no
dia 1º de novembro de 2019. O grupo de trabalho, com a participação de 29 pessoas, identificou
uma área de interesse, que conformou o grupo Sistema socioeducativo.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e
de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:

•

139 – Gestão Integrada de Segurança Pública;

•

143 – Rompimento da Trajetória Infracional de Adolescentes em Cumprimento de Medida
Socioeducativa;

•

144 – Prevenção à Criminalidade.
As principais alterações sugeridas pelo grupo foram:

•

garantir recursos na Ação 4419 – Atendimento aos Adolescentes em Cumprimento de
Medida Socioeducativa de Internação Provisória e Internação nas Unidades de
Administração Direta –, do Programa 143, na região Estadual, para contratação de
instituições para ministrar oficinas pedagógicas, lúdicas, culturais e artísticas, lazer e outras;
compra de material necessário para realização das oficinas; e para compra de passagens e
despesas com alimentação e transporte das famílias em visitação aos filhos internados nos
centros socioeducativos;

•

garantir recursos na Ação 4421 – Manutenção e Operacionalização das Unidades
Socioeducativas – Administração Direta –, do Programa 143, para:
◦ realizar a manutenção e operacionalização das unidades socioeducativas na
Administração Direta, com aquisição de 20 veículos (sendo dois para cada uma das 10
regiões onde existem unidades);
◦ realizar reformas e manutenção estrutural preventiva das unidades socioeducativas de
Belo Horizonte;
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•

criar ação, no âmbito do Programa 144, destinada ao atendimento aos adolescentes
desligados do sistema socioeducativo, em articulação com o sistema de prevenção;

•

alterar a finalidade da Ação 4415 – Rrecrutamento, Seleção, Formação, Capacitação e
Treinamento dos Profissionais do Sistema de Justiça e Segurança Pública –, do Programa
139, identificando os profissionais que atuam nos sistemas socioeducativo e prisional no
escopo da ação, e ampliar sua meta financeira, com vistas a especificar recursos para a
capacitação e formação de agentes socioeducativos;

•

acrescentar, como indicador do Programa 139, o percentual de agentes socioeducativos
formados e capacitados.
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