EXERCÍCIO 2019
2018

PLE 245/2018
Saúde e Proteção Social
Assistência Social

PLE Nº 245/2018
Programa 114 – Oferta de Proteção Socioassistencial e Aprimoramento da Rede
Socioassistencial
Proponentes
Fernanda Silva de Souza – Conselho Estadual de Assistência Social / Arlete Alves de Almeida – Conselho
Estadual de Assistência Social / Simone Aparecida Albuquerque – Conselho Estadual de Assistência
Social / Bruno Alexandre Rodrigues Tocafundo – Conselho Estadual de Assistência Social / Maria Juanita
Godinho Pimenta – Conselho Estadual de Assistência Social / Daniel Santos da Cruz – Comitê de
Representação do Fórum Técnico do Plano Estadual da Política para a População em Situação de Rua.
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/texto.html?a=2018&n=245&t=PLE>. Acesso em: Acesso
em: 29 de março de 2019.

Sugestões de intervenção
A PLE nº 245 sugeriu as seguintes alterações no Programa 114 – Oferta de Proteção

Socioassistencial e Aprimoramento da Rede Socioassistencial:
• Na Ação 4313 – Oferta de Serviços Socioassistenciais Casa-Lar:
◦ ampliação da meta financeira em R$2.338.391,26, para recompor o custeio da ação.
•

Na Ação 4312 – Piso Mineiro de Assistência Social Variável:
◦ alteração da finalidade, para incluir a população em situação de rua no texto.

•

Criação de NOVA AÇÃO no âmbito do Programa 114 – Oferta de Proteção Socioassistencial e
Aprimoramento da Rede Socioassistencial, para instituir serviço específico de atendimento na
lógica da proteção integral às mães, gestantes, puérperas e famílias em situação de rua, que
possibilite a permanência das mães e dos pais com seus bebês e crianças.

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=245&tipoProjeto=PROPOSTA
%20DE%20A%C3%87%C3%83O%20LEGISLATIVA&s=PLE&link=%2Fproposicoes%2Fpesquisa%2Favancada%3Fexpr%3D
%28PLE20180024503585%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:
•

Emenda ao PPAG:
◦ Ação 4312 – Piso Mineiro de Assistência Social Variável:
▪ alteração da finalidade da ação para: 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).

•

Requerimentos:
1

◦ À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pedindo providências para aportar
recursos na Ação 4313 – Oferta de Serviços Socioassistenciais Casa-Lar, do Plano
Plurianual de Ação Governamental – PPAG – 2016-2019, como suplementação, para
assegurar o cumprimento dos termos de parceria com as unidades para custeio da 13ª
parcela.
◦ Às Secretarias de Estado de Governo e de Trabalho e Desenvolvimento Social, pedindo
providências para apoiar as iniciativas municipais de acolhimento às mães, gestantes,
puérperas e famílias em situação de rua, que possibilitem a permanência das mães e dos
pais com seus bebês e crianças, na lógica da proteção integral.
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=245&tipoProjeto=PROPOSTA
%20DE%20A%C3%87%C3%83O%20LEGISLATIVA&s=PLE&link=%2Fproposicoes%2Fpesquisa%2Favancada%3Fexpr%3D
%28PLE20180024503585%5Bcodi%5D%29%5Btxmt%5D%26p>. Acesso em: 29 de março de 2019.

Respostas aos requerimentos encaminhados
Nº
PLE

Nº
RQN

Conteúdo dos requerimentos

Houve
resposta
até 31/08?

À Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
pedindo providências para aportar recursos na Ação
4313 – Oferta de Serviços Socioassistenciais Casa245 11.862 Lar, do Plano Plurianual de Ação Governamental –
PPAG – 2016-2019, como suplementação, para
assegurar o cumprimento dos termos de parceria com
as unidades para custeio da 13ª parcela.

Não

Às Secretarias de Estado de Governo e de Trabalho e
Desenvolvimento Social, pedindo providências para
apoiar as iniciativas municipais de acolhimento às
245 11.865 mães, gestantes, puérperas e famílias em situação de
rua, que possibilitem a permanência das mães e dos
pais com seus bebês e crianças, na lógica da
proteção integral.

Não

Síntese da resposta

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
Assistência Social e monitorar sua execução ao longo do ano.
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