FÓRUNS REGIONAIS DE GOVERNO/2017
TERRITÓRIO VALE DO AÇO – CARATINGA - 30 DE NOVEMBRO
PROGRAMAÇÃO GERAL
ÓRGÃO DE GOVERNO
Secretarias de Estado de
Governo (Segov), de
Planejamento e Gestão (Seplag),
Transportes e Obras Públicas
(Setop) e Cidades e Integração
Regional (Secir)

ATIVIDADE

PÚBLICO ALVO

*Orientação e entrega do catálogo “Point” de atendimento aos
dos serviços que o Governo do prefeitos, secretários
municipais e outros
Estado oferece aos municípios.
gestores públicos
*Orientação e entregada cartilha do municipais.
Marco Regulatório das Organizações
da Sociedade Civil (MROSC).
*Orientação sobre o Programa de
Apoio aos Municípios e ao
Desenvolvimento Regional, que
prevê a doação de um projeto técnico
de engenharia e arquitetura para
prefeituras com menos de 100 mil
habitantes.
*Informações sobre convênios de
obras públicas e doações de
materiais (vigas, mata-burro e
bueiros metálicos).
*Orientação e divulgação da cartilha
da Rede de Desenvolvimento
Institucional e Capacitação das
Cidades (Redic), um programa que
tem o objetivo de levar, para os
servidores municipais, capacitação
sobre planejamento urbano e
regularização fundiária.

Secretaria de Estado da Saúde
(SES)

*Dicas
de
combate
à Público geral
leishmaniose, à febre amarela, ao
aedes aegypti (transmissor da
dengue,
zica
vírus
e
chikungunya).
*Orientações sobre a saúde do
homem.

Secretária de Estado da
Educação (SEE)

*14h – Reunião com prefeitos e
secretários Municipais de Educação.

Prefeitos e gestores
municipais

-Alinhamento sobre a implementação
do Plano Mineiro de Educação (PME)
e a proposta do Sistema Estadual de
Educação Pública em Minas Gerais.

Secretaria de E. Fazenda (SEF)

Secretária de Estado de
Segurança Pública (Sesp)

Secretaria Extraordinária de
Desenvolvimento Integrado e
Fóruns Regionais (Seedif) Núcleo de Artesanato.

Secretaria de Estado de Esporte
(Seesp)

*9h e 14 h - Palestra sobre o Gestores municipais,
Programa Estadual de Educação estudantes e público geral.
Fiscal que visa conscientizar a
sociedade e gestores públicos sobre
a função social do tributo.

A partir das 9h - “Atendimento do

Gabinete Estratégico de
Segurança Pública” aos prefeitos
do território e gestores
municipais.

Prefeitos e secretários
municipais de Segurança
Pública.

Cadastramento de artesãos

Artesãos pré-agendados

* Apresentação do retorno dos
Jogos do Interior de Minas Gerais
(JIMI)

Gestores municipais,
agremiações esportivas,
atletas, professores de
educação física, público em
geral.

*Consultoria individualizada sobre
Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) e
ICMS Esportivo.
* Exposição do kit dos materiais
esportivos doados aos municípios
por meio do projeto Geração
Esporte.
* Cadastramento no observatório do
esporte.

Secretaria de Estado de Turismo
(Setur)

*Cadastro de pessoas físicas e
jurídicas (Cadastur) Itinerante.
*Apresentação do mapa da
gastronomia mineira e calendário
dos eventos gastronômicos;

Empresas do setor turístico,
representantes dos
circuitos turísticos, gestores
públicos municipais ligadas
ao segmento, público em
geral.

*Esclarecimento sobre o mapa do
turismo brasileiro;
* Cartilha de orientação para o
planejamento e gestão municipal do
turismo;
* Sensibilização sobre prevenção à
exploração sexual.
Secretaria de Desenvolvimento
Econômico, Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (Sedectes)

*9h – Palestra “Inovação e
Desenvolvimento Regional
“(apresentação do programa Minas
Digital).

Público geral e gestores
municipais.

Ação no estande: apresentação da
Universidade Aberta e Integrada de
Minas Gerais (UAITEC);
- Meu primeiro negócio;
- Núcleo Mineiro de
Internacionalização do Ensino
Superior;
- Cursos Universitários Estaduais;
Secretaria de Direitos Humanos,
Participação Social e Cidadania
(Sedpac)

Secretaria de Trabalho e
Desenvolvimento Social
(Sedese)

*Esclarecimentos sobre o Centro de
Referência em Direitos Humanos;
plataforma digital social.

Público geral

*14 – Oficina de empreendedorismo Gestores e interessados
em empreendedorismo.
e economia popular solidária
* Assessoria técnica no estande.

Secretaria de Desenvolvimento
Agrário (Seda)

*9h – Roda de conversa sobre
segurança alimentar.

Instituto Mineiro de Gestão das
Águas (Igam)

*O plantão técnico vai tirar dúvidas
Produtores rurais
sobre o sistema online para cadastro
de pequenos usos de água.

Gestores municipais e
público geral.

Conselho de Segurança
Alimentar (Consea)

*Apresentação e discussão do Plano
Estadual de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável e da criação
do grupo de trabalho de segurança
alimentar no território.

Colegiado Executivo dos
Fóruns de Governo,
conselheiros municipais de
segurança alimentar,
gestores e entidades da
sociedade civil.

Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado
Minas Gerais (Emater/MG)

*Plantão técnico sobre políticas para
a agricultura familiar do Estado
(Linhas de crédito, investimento e
custeio para fornecimento de
alimentos para a merenda escolar,
etc.)

Agricultores familiares e
organizações da
agricultura.

Empresa de Pesquisa
Agropecuária de Minas Gerais
(Epamig)

* Assistência técnica e apresentação
das tecnologias desenvolvidas para
a agropecuária mineira.

Instituto Estadual de Florestas
(IEF)

*Distribuição de mudas de espécies
nativas para proprietários, posseiros
de imóveis rurais e prefeituras

Proprietários, posseiros de
imóveis rurais e prefeituras

*Divulgação do Projeto Área de
Soltura de Animais (ASA), com
cadastro de áreas de soltura de
animais silvestres.
* Divulgação do retorno do
pagamento dos beneficiários do
Bolsa Verde.
Instituto Mineiro de Agropecuária
(IMA)

*Informações e cadastro de
produtores no Portal do Produtor.

Produtor rural

Junta Comercial de Minas Gerais
(Jucemg);
Fórum Permanente Mineiro de
Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (Fopemimpe);
Banco Desenvolvimento de
Minas Gerais(BDMG);
Sebrae/MG;
Instituto de Desenvolvimento
Integrado de Minas Gerais
(INDI).

Ouvidoria Geral do Estado (OGE)

Companhia de Habitação de
Minas Gerais (Cohab/MG)

Espaço
de
atendimento
ao Micro e pequenos
empreendedor, prefeitos e gestores empresários, contadores,
prefeitos, representantes
municipais.
das secretarias Municipais
da Fazenda, de sindicatos
*Informações e orientações sobre o
e lideranças empresariais.
processo de registro e legalização de
empresas.
*Atendimento
ao
prefeito
ou
representante da prefeitura, que
poderá firmar parceria para a
implantação da Sala Mineira do
Empreendedor em seu município.

*Atendimento ao cidadão, que
poderá registrar reclamação,
denúncia e solicitação sobre
serviços públicos prestados pelo
Estado.

Público geral

A Cohab Minas vai atender prefeitos, Prefeitos, gestores
autoridades locais, mutuários e o municipais e mutuários.
público geral.
A empresa vai oferecer os seguintes
serviços:
*Emissão do boleto da prestação da
casa da Cohab;

*Negociação de dívida; tramitação de
escritura;
*Esclarecimento de dúvidas sobre
seguro do imóvel e aquecedor solar;
* Apresentação de novos projetos de
habitação e dos programas de
parceria para os municípios.

Polícia Civil de MG (PCMG)

*Emissão gratuita de Carteira de
Identidade - 1ª e 2ª vias (levar duas
fotos 3x4 e certidão original de
nascimento ou casamento)

Público geral

* Emissão de Atestado de
Antecedentes Criminais;
* Registro de ocorrência de qualquer
natureza;
* Atendimento da Delegacia
Especializada de Atendimento à
Mulher;
Serviços do Detran:
* Informações sobre o licenciamento
2017.
* Consulta à situação do veículo e
da CNH.
*Solicitação da permissão
internacional para dirigir.
*Marcação de prova de legislação e
reciclagem.
*Comunicação de venda
*Requerimento de certidão negativa
de propriedade de veículo…etc.
*11h e 16h – Palestra drogas e

seus efeitos na juventude e na
família.

Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG)

*Na base comunitária móvel da PM a
população poderá fazer denúncias,
reclamações e dar sugestão de Público geral, crianças,
jovens e adolescentes
policiamento.
* Presença do PM Amigo Legal, que
estará no local interagindo como o
público. O personagem foi criado
para mostrar, de forma
descontraída, o papel da PM junto à
comunidade.

Polícia Militar de Minas Gerais
(PMMG)

*Apresentação do Programa
Educacional de Resistência às
Drogas (PROERD).

Público geral, crianças,
jovens e adolescentes

*Apresentação do projeto Capoeiras
Quilombolas de Minas.
* Exposição de animais empalhados
(raposa, onça-pintada, jaguatirica,
lobo-guará, etc)
*Exposição de equipamentos
operacionais e materiais do serviço
de trânsito rodoviário, como
bafômetro, radar móvel e medidor
de ruído.
* Dicas de segurança.
Corpo de Bombeiro

*Mostra de materiais e equipamentos Público geral
operacionais dos bombeiros.
*Balanço e plano de expansão no
Território Vale do Aço.

Companhia Energética de Minas
Gerais (Cemig)

*
Agência
da
Cemig
atendimento direto ao cliente;

com Público geral

* Orientação aos consumidores
sobre a utilização dos canais de
atendimento e canais virtuais
* Explicação sobre o consumo de
energia de aparelhos elétricos, dicas
de economia e segurança
*A partir do meio-dia, distribuição de
lâmpadas eficientes (o cadastro pode
ser feiro pela manhã, basta
apresentar a última conta de luz
paga).
*8:30 e 15:30
- Palestra sobre
Segurança e Economia de Energia
(ação feita em conjunto com a
Copasa)

Companhia de Saneamento de
Minas Gerais (Copasa)

*A Copasa vai oferecer todos os Público geral
serviços que as pessoas encontram
na agência virtual.
O consumidor poderá solicitar
emissão de segunda via da conta,
tirar dúvidas sobre faturas, tarifas e
requisitar religação.
*9h e 14h - “Show chuá” – atividade
lúdica e educativa sobre o uso
consciente da água.

Crianças e alunos de
escolas públicas.

Colegiado do Fórum Regional do
Território Vale do Aço

*14h – reunião do Colegiado
Executivo

Membros do colegiado

Feiras e exposições

*Feira da economia popular
solidária.
*Feira da agricultura familiar.
*Exposição de artesanato

Público geral

