EXERCÍCIO 2019
2018

PLE 237/2018
Educação e Cultura
Cultura

PLE Nº 237/2018
Programa 130 – Promoção e Difusão Cultural
Proponentes
Cesária Alice Macedo – instituição não informada / Rodolfo Ataíde da Silva – instituição não informada /
Gilmar de Souza Oliveira – Associação Mineira das Escolas Família Agrícola – Amefa (Belo Horizonte) /
Bruno Tripoloni Balista – instituição não informada / Eliane Garcia Rezende – Universidade Federal de
Alfenas – Unifal (Alfenas) / Aryanne Ribeiro – Gesto Produtora (Alfenas) / Antônio Lincoln Campos de
Andrade – Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG (Belo Horizonte) / Tayane Bragança de Almeida
– UFMG (Belo Horizonte) / Thayse de Castro – Associação Circuito Turístico Lago de Furnas (Paraguaçu) /
Kaíte dos Reis – Associação Pró-Cultura (Monte Santo de Minas) / Danilo Luiz Duarte – Associação PróCultura (Monte Santo de Minas) / Marcos Túlio Damascena – Borrachalioteca de Sabará (Sabará) / Mariana
Ramos Botelho – Associação Histórico-Cultural Mucury (Teófilo Otoni) / Paulo Henrique de Souza – Coletivo
Teatral In Minas (Sete Lagoas) / Daniel Santos da Cruz – Comitê de Representação do FT Pop Rua (Belo
Horizonte).
Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. Tramitação de projetos. In: ___. Assembleia de Minas: Poder e voz do Cidadão. (Portal.)
Disponível em: <https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/interna.html?a=2018&n=237&t=PLE>. Acesso em: 29 de
março de 2019.

Sugestões de intervenção
A PLE nº 237 sugeriu as seguintes alterações no Programa 130 – Promoção e

Difusão Cultural:
• Realização de encontro popular e juvenil no âmbito das Escolas Família Agrícola.
• Viabilização da V Flis – Festa Literária de Sabará, iniciativa do Instituto Cultural Aníbal Machado
– Borrachalioteca de Sabará.
Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. Tramitação de projetos. In: ___. Assembleia de Minas: Poder e voz do Cidadão. (Portal.)
Disponível em: <https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/documento.html?a=2018&n=237&tipoProjeto=PROPOSTA
%20DE%20A%C3%87%C3%83O%20LEGISLATIVA&s=PLE&link=%2Fproposicoes%2Fpesquisa%2Favancada%3Fexpr%3D
%28PLE20180023703585%5Bcodi%5D%29%5Btxmt%5D%26p>. Acesso em: 29 de março de 2019.

Resultados – Apreciação das sugestões de intervenção
Após análise pela Comissão de Participação Popular, pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e pelo Plenário da ALMG, as sugestões foram ACOLHIDAS na forma de:
•

Requerimentos:
◦ À Secretaria de Estado de Educação, pedindo providências para a análise da viabilidade de
concessão de apoio à realização de encontro de cultura popular e juvenil no âmbito das
Escolas Família Agrícola de Minas Gerais.
◦ À Secretaria de Estado de Cultura, pedindo providências para que analise a viabilidade de
instituir ações específicas para acolhimento e inclusão da população de rua em seus
programas e atividades, sobretudo no entorno dos espaços culturais do Circuito Liberdade,
onde a presença expressiva desses moradores justifica um atendimento diferenciado.

Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. Tramitação de projetos. In: ___. Assembleia de Minas: Poder e voz do Cidadão. (Portal.)
Disponível em: <https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/documento.html?a=2018&n=237&tipoProjeto=PROPOSTA
%20DE%20A%C3%87%C3%83O%20LEGISLATIVA&s=PLE&link=%2Fproposicoes%2Fpesquisa%2Favancada%3Fexpr%3D
%28PLE20180023703585%5Bcodi%5D%29%5Btxmt%5D%26p>. Acesso em: 29 de março de 2019.
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Respostas aos requerimentos encaminhados
Nº
Nº
PLE RQN

Conteúdo dos requerimentos

À Secretaria de Estado de Educação, pedindo
providências para análise da viabilidade de concessão
237 11.801 de apoio à realização de encontro de cultura popular e
juvenil no âmbito das Escolas Família Agrícola de
Minas Gerais.

À Secretaria de Estado de Cultura, pedindo
providências para que analise a viabilidade de instituir
ações específicas para acolhimento e inclusão da
população de rua em seus programas e atividades,
237 11.814
sobretudo no entorno dos espaços culturais do
Circuito Liberdade, onde a presença expressiva
desses
moradores
justifica
um
atendimento
diferenciado.

Houve
resposta
até 31/08?

Síntese da resposta

Não

Sim

A Secretaria de Estado de
Cultura informou, em 27/12/2018,
que já trabalham com a
confecção das carteiras de
leitores para toda população em
situação de rua que vive no
entorno da Biblioteca Pública
Estadual de Minas Gerais, sendo
também feita a inscrição de todos
que se interessarem, na sala de
internet, disponibilizando seu
acesso gratuito diariamente.
Também
desenvolvem
um
projeto de inclusão digital em
parceria com arte-educadores
para início em março de 2019.
Todos os setores são abertos a
qualquer cidadão, portanto não
fazem distinção e programam as
atividades e serviços para serem
usufruídos por todos, sem
distinção de raça, gênero,
condição social, idade, credo,
nacionalidade ou língua. Nesse
sentido, todos usufruem da
biblioteca.

Fonte: MINAS GERAIS. Assembleia Legislativa. Tramitação de projetos. In: ___. Assembleia de Minas: Poder e voz do Cidadão. (Portal.)
Disponível em: <https://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/index.html>. Acesso em: 18 de out. de 2019.
Nota: nos termos da Constituição do Estado, a autoridade estadual que, em resposta a pedido escrito de informações encaminhado pela
Assembleia Legislativa, se recusar a responder, não atender no prazo de 30 dias ou prestar falsa informação, pode ser responsabilizada.
Cumpre observar que os pedidos de providências possuem natureza distinta dos de informações. Eles podem ser encaminhados a autoridade
de outras esferas federativas e, até por isso, não há previsão legal da obrigação de que sejam respondidos.

Acesse o site Políticas Públicas ao Seu Alcance para saber mais sobre as políticas públicas de Cultura
e monitorar sua execução ao longo do ano.
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