
REQUERIMENTOS

Nº 8.476/2021, da Comissão de Segurança Pública, em que requer seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil de Minas

Gerais pedido de providências para que seja ampliado o número de Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher – Deams –

no interior do Estado, tendo em vista, em especial, o aumento dos casos de violência doméstica praticada contra a mulher em razão de

gênero durante a pandemia da covid-19 e estudos que apontam para o provável elevado índice de subnotificações dessas ocorrências.

Nº 8.503/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre a retomada das análises e das remoções de professores. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.504/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre as prioridades, o planejamento e o cronograma de implantação da 5ª fase do programa Mãos à Obra no Vale do

Aço. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.505/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre as prioridades, o planejamento e o cronograma de implantação da 5ª fase do programa Mãos à Obra no Estado. (–

Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de Educação. Anexe-se ao Requerimento nº 8.504/2021, nos

termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 8.506/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações detalhadas sobre o quadro atualizado de execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae – nas escolas

públicas estaduais, bem como sobre o quantitativo detalhado de recurso disponível para execução da política em cada caixa escolar. (–

À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.507/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações  detalhadas  sobre  os  contratos  firmados  e  vigentes  a  partir  da  chamada  pública  para  a  aquisição  de  alimentos  da

agricultura familiar no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – Pnae. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.508/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação – SEE –

pedido de  providências  para  que,  considerando-se  a  garantia  do  direito  à  educação  e  a  necessidade  de  reconstrução  da  Escola

Xukurank, destruída em ação criminosa, seja contratado pessoal para fazer a vigilância e segurança de todas as escolas indígenas do

povo Xakriabá do Estado, as quais estão vulneráveis após essa tragédia, uma vez que a referida escola é um espaço de identidade e

estruturador da vida desse povo.

Nº 8.509/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre a publicação de editais pelas escolas que proíbe a contratação e a convocação de profissionais na rede estadual com

idade superior a 60 anos e portadores de comorbidades. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.510/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre o cumprimento da Lei Federal nº 13.935, de 2019, e sobre a previsão de contratação de 460 profissionais de

assistência social e psicologia no mês de setembro. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.511/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre o número de profissionais da educação,  discriminados por escola,  município e cargo, que, desde o início da

pandemia de covid-19 até o presente momento, foram contaminados com o novo coronavírus e quantos faleceram em virtude dessa

contaminação;  e,  ainda,  sobre  o  número  de  comunicações  de  acidente  de  trabalho  expedidas  por  essa  secretaria  relativos  à

contaminação com o novo coronavírus. (– Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de Educação. Anexe-

se ao Requerimento nº 8.261/2021, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)
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Nº 8.512/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Planejamento e

Gestão pedido de informações sobre o cronograma para a retomada das nomeações e para a posse dos candidatos aprovados no

concurso público regido pelo Edital  SEE nº 7/2017.  (– Semelhante proposição foi  apresentada anteriormente pela Comissão de

Educação. Anexe-se ao Requerimento nº 8.264/2021, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 8.513/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre o cronograma para a retomada das nomeações e para a posse dos candidatos aprovados no concurso público regido

pelo Edital  SEE nº  7/2017.  (–  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pela  Comissão  de  Educação.  Anexe-se  ao

Requerimento nº 8.264/2021, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 8.514/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre os dados relativos à infraestrutura das escolas estaduais, atualizados no que se refere às informações prestadas no

censo escolar, do Inep, que evidenciam diversas deficiências de estrutura da rede física escolar. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.515/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre o planejamento para pagamento dos seguintes direitos remuneratórios aos profissionais de educação: reajustes do

Piso Nacional Profissional; incorporação do 3° abono salarial de que trata a Lei n° 21.710, de 2015; Adicional de Valorização da

Educação Básica – Adveb; e indenização de férias-prêmio devidas aos servidores inativos. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.516/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre o planejamento do Estado para a regularização da aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do

ensino – MDE –, nos termos do art. 212 da Constituição Federal, com a devida exclusão das despesas com inativos e outras não

consideradas pela Lei nº 9.394, de 1996, como de MDE. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.517/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre as razões que levaram à redução do número de matrículas nas classes de educação de jovens e adultos da rede

estadual de ensino nos anos de 2019 e 2020. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.518/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido de

informações sobre o não deferimento da remoção solicitada por professores dos anos iniciais, em razão do projeto Mãos dadas,

anteriormente à formalização de adesão dos municípios. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.519/2021, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja formulado voto de congratulações com os policiais

militares que participaram da operação Mateus 5.9, fase 6, no dia 6/6/2021, que teve início após a corporação receber uma denúncia

anônima de que um homem estaria cultivando maconha em uma região conhecida como Córrego Bananal, zona rural de Santa Maria

do Suaçuí, que resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de cerca de 22 molhos de plantas semelhantes a maconha. (– À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 8.520/2021, do deputado Douglas Melo, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde pedido de

providências com vistas a sanar a enorme lentidão da vacinação da população mineira, tendo em vista a destinação de vacinas feita

pela União ao Estado. (– À Comissão de Saúde.)

Nº 8.521/2021, do deputado Cleitinho Azevedo e outros, em que requerem seja encaminhado ao superintendente regional

da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba – Codevasf – em Montes Claros pedido de

informações em relação às transferências de recursos financeiros por meio de convênios, ou outros ajustes, efetuados pela Codevasf

desde 2019 até a presente data, fornecendo listagem de situações em que houve o repasse de recursos e a aquisição de maquinário ou

outros bens, via licitação, mas não se concluiu a entrega ao destinatário (abrangência: projetos a serem executados no território de

Minas Gerais, por meio de recursos federais ou estaduais, advindos de emendas parlamentares ou não), informando a pendência,
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irregularidade ou outro motivo que impediu a conclusão e esclarecendo as providências que estão sendo tomadas para solucionar cada

caso. (– À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 8.522/2021, da deputada Ione Pinheiro, em que requer seja encaminhado ao diretor-presidente da Companhia Energética

de Minas Gerais pedido de informações sobre o planejamento, cronograma e previsão de conclusão do projeto de construção de usina

termoelétrica no Município de Queluzito. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.523/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento pedido de informações sobre o quantitativo de Declarações de Aptidão ao Pronaf – DAPs – emitidas pela

Emater  em 2020, com especificação dos grupos e municípios atendidos,  com destaque para os grupos A e A/C. (– À Mesa da

Assembleia.)

Nº 8.524/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento pedido de informações acerca do número de ligações de energia elétrica fotovoltaica necessárias para

atender o pequeno agricultor instalado em regiões desassistidas de energia elétrica tradicional. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.525/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Educação pedido

de informações consubstanciadas em levantamento sobre o percentual de recursos disponibilizados no último ano para a compra direta

de alimentos de agricultores familiares no âmbito do Pnae no Estado e em seus municípios. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.526/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à Empresa de Pesquisa Agropecuária de

Minas Gerais – Epamig – pedido de providências para que sejam desenvolvidas pesquisas e tecnologias para o fomento e apoio ao

segmento da piscicultura ornamental.

Nº 8.527/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento – Seapa – pedido de providências para que sejam incluídos os  kits fotovoltaicos para a alimentação de

bombas hidráulicas e equipamentos coletivos no portfólio de ações da secretaria, de forma a atrair emendas parlamentares.

Nº 8.528/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento – Seapa – e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade – Seinfra – pedido de providências com

vistas ao recapeamento da estrada que liga os Municípios de Janaúba e Matias Cardoso, bem como a de acesso ao Projeto Jaíba, em

face da importância econômica da produção agrícola a ser escoada por esses trechos.

Nº 8.529/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento – Seapa – e à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais – Emater-MG –

pedido de providências para que seja dada atenção especial à orientação a produtores de cachaça em etapa anterior ao processo de

regularização de alambiques, de forma a evitar autuações e complicações junto aos fiscais agropecuários e fiscais do meio ambiente.

Nº 8.530/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  –  Seapa  –  pedido  de  providências  para  que  sejam  os  produtores  agrícolas  do  Estado  urgentemente

orientados  sobre  as  possibilidades  de  crédito  para  agricultura  de  baixo  carbono  –  ABC  –,  seja  por  meio  de  seminários,  seja

diretamente por meio de extensionistas da Emater.

Nº 8.531/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde – SES – e

à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Seapa – pedido de providências para que seja emitida nota técnica

às prefeituras municipais esclarecendo sobre a inclusão dos fiscais agropecuários e seus auxiliares como público prioritário para a

vacinação contra a covid-19, de forma a melhorar o entendimento dos termos do Ofício 57, de março de 2021, do Ministério da

Saúde, e agilizar a vacinação desse grupo.
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Nº 8.532/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento – Seapa – pedido de providências para que sejam realizadas gestões junto ao governo do Estado de forma a

garantir a realização, ainda em 2021, de concurso para fiscal agropecuário e demais cargos necessários ao desempenho das atividades

do IMA.

Nº 8.533/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento – Seapa –, ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG – e ao governador do Estado

pedido de providências para que seja disponibilizada linha de crédito especial para a agricultura familiar gerida pelo BDMG para fins

de auxílio ao setor, em virtude dos impactos causados pela pandemia de covid-19.

Nº 8.534/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento pedido de informações consubstanciadas no cronograma de nomeações de servidores para a pasta da qual é

titular e para as empresas vinculadas à pasta, referentes a concursos antigos e recentes. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.535/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária  e  Abastecimento  –  Seapa  –  pedido  de  providências  para  que  seja  implantada  política  governamental  para  apoiar  a

comercialização do café no Estado e a articulação com as políticas da União, por meio da utilização de recursos do Funcafé.

Nº 8.536/2021, da Comissão de Minas e Energia, em que requer seja encaminhado ao governo federal e à Petrobras pedido

de informações sobre as razões do aumento de preços de combustíveis nos últimos 24 meses no Estado.

Nº 8.537/2021, da Comissão de Minas e Energia, em que requer seja encaminhado à secretária de Estado de Planejamento e

Gestão pedido de informações sobre as razões do aumento de preços de combustíveis nos últimos 24 meses no Estado. (– À Mesa da

Assembleia.)

Nº 8.538/2021, do deputado Mauro Tramonte, em que requer seja formulado voto de congratulações com o Sr. Gilson

Soares Leme, presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pelos resultados de sua dedicação e muito trabalho neste primeiro

ano de gestão à frente desse egrégio tribunal. (– À Comissão de Administração Pública.)

Nº 8.539/2021, do deputado Sargento Rodrigues, em que requer seja formulado voto de congratulações com os policiais

militares que participaram da operação que desmontou um laboratório clandestino de drogas no Bairro Itaipu, na região do Barreiro,

em Belo Horizonte, em 30/6/2021, que resultou na prisão do proprietário do imóvel e na apreensão de um carro com placas clonadas,

armas  e  munições,  drogas,  utensílios  domésticos,  prensa  hidráulica  e  materiais  para  embalar  entorpecentes,  entre  outros.  (–  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  8.540/2021,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  requer  seja  encaminhado  ao  governador  do  Estado  pedido  de

informações sobre o planejamento para publicação e implementação do Adicional de Valorização da Educação Básica – Adveb – nos

salários dos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo lotados na Secretaria de Estado de Educação que possuem esse

direito, bem como para o pagamento do valor retroativo devido, conforme garantia contida no parágrafo único do art. 12 da Lei nº

21.710, de 30 de junho de 2015. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.541/2021, da Comissão de Educação, em que requer seja formulada manifestação de apoio ao povo indígena xakriabá

pelo ataque criminoso sofrido na madrugada do dia 24 de junho, atingindo a Casa de Medicina da Aldeia Barreiro Preto e a Escola

Xukurank por meio de um incêndio criminoso. (– À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 8.542/2021, da Comissão de Agropecuária, em que requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento – Seapa – pedido de providências para que sejam realizadas gestões para a reativação do Fundo Estadual do

Café – Fecafé –, por meio de alocação de recursos legais e programas de apoio à comercialização da safra do café no Estado.
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Nº 8.543/2021, das Comissões de Direitos Humanos, do Trabalho, da Pessoa com Deficiência, de Esporte e dos Direitos da

Mulher, em que requerem seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese – pedido de providências

para  identificar  as  pessoas  com deficiência  e  com doenças raras  no Estado,  de modo a  contribuir  para a  sua  inclusão social  e

produtiva.

Nº 8.544/2021, das Comissões de Direitos Humanos, do Trabalho, de Esporte, dos Direitos da Mulher e da Pessoa com

Deficiência, em que requerem seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese – pedido de providências

para fortalecer o programa de inclusão no mercado de trabalho das pessoas com deficiência, conforme disposto na Lei Federal nº

8213, de 1991, e no Decreto Federal nº 9.508, de 2018.

Nº 8.545/2021, das Comissões de Esporte, da Pessoa com Deficiência, do Trabalho, dos Direitos da Mulher e de Direitos

Humanos, em que requerem seja encaminhado à secretária de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese – pedido de informações

detalhadas acerca das destinações dos recursos alocados no Fundo Estadual do Trabalho, tendo em vista o aumento do desemprego,

agravado pela crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.546/2021, das Comissões de Esporte, da Pessoa com Deficiência, do Trabalho, de Direitos Humanos e dos Direitos da

Mulher, em que requerem seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese – pedido de providências

para que, em articulação com a Secretaria de Estado de Saúde, seja discutido junto ao Coes Minas Covid-19 a inclusão, no grupo

prioritário para a vacinação contra covid-19, dos trabalhadores do Suas.

Nº 8.547/2021, das Comissões dos Direitos da Mulher, de Direitos Humanos, do Trabalho, de Esporte e da Pessoa com

Deficiência, em que requerem seja encaminhado à secretária de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre a

previsão de assinatura de convênio para continuidade do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte –

PPCAAM –, entre o Estado e o governo federal, visando ao enfrentamento da letalidade infantojuvenil e à preservação da vida de

crianças e adolescentes ameaçados de morte. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.548/2021, das Comissões de Direitos Humanos, dos Direitos da Mulher, de Esporte, do Trabalho e da Pessoa com

Deficiência, em que requerem seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese – pedido de providências

para a criação de um plano estadual de atendimento à população em situação de rua, nos moldes do atual programa Canto de Rua, de

maneira a fortalecer e ampliar as ações destinadas aos municípios e, sobretudo, à Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº 8.549/2021, das Comissões de Direitos Humanos, da Pessoa com Deficiência, do Trabalho, de Esporte e dos Direitos da

Mulher, em que requerem seja encaminhado à secretária de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações acerca das

medidas adotadas por essa secretaria para prover a Mesa de Diálogo e Negociação Permanente de recursos financeiros e humanos

necessários para sua atuação eficaz e resolutiva, bem como sobre o planejamento de atuação da referida mesa para o período pós-

pandemia. (– À Mesa da Assembleia.)

Nº 8.550/2021, das Comissões dos Direitos da Mulher, de Direitos Humanos, do Trabalho, de Esporte e da Pessoa com

Deficiência, em que requerem seja encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese – pedido de providências

para assegurar  a  proteção das  aldeias indígenas do Norte de Minas,  especialmente da aldeia Xakriabá,  que teve a biblioteca,  a

secretaria da escola indígena, que fica na Aldeia Barreiro Preto, e a casa de medicina tradicional incendiadas em 24/6/2021.

Nº 8.551/2021, das Comissões da Pessoa com Deficiência, de Esporte, de Direitos Humanos, dos Direitos da Mulher e do

Trabalho, em que requerem seja encaminhado à secretária de Estado de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre projetos

ou  ações  desenvolvidas  pela  pasta  para  apoiar  ou  coordenar  os  municípios  nos  atendimentos  à  população  em situação  de  rua,

especialmente nas regiões de maior vulnerabilidade social  do Estado, considerando-se o exponencial  aumento desse público e a

imprescindibilidade dos serviços, especialmente no contexto da pandemia de covid-19. (– À Mesa da Assembleia.)
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