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Natureza da Emenda
Aditivas: são acréscimos representados por novas teses não constantes do Livro 5
Insira o texto da nova tese. (Aditiva)
Desenvolver um modelo de monitoramento, acompanhamento e avaliação das metas
estabelecidas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como forma de
contribuir para orientar a implementação de políticas públicas que resultem no
desenvolvimento econômico e social do estado brasileiro.
Justificativa (Aditiva)
A pandemia causou novos desafios no campo da saúde, da economia, do social e
do ambiental, além de agravar os já existentes, em todo o mundo. Surgindo a necessidade,
agora mais que nunca, de enfrentar esses problemas globais de forma estratégica e eficaz.
No ano de 2015, 193 países liderados pela Organização das Nações Unidas (ONU) se
comprometeram em enfrentar os problemas mundiais, assinando a Resolução 70/1, que
visa o desenvolvimento sustentável e estabelece metas para o ano de 2030, sob o tema:
"Transformando Nosso Mundo".
O plano de ação global, reúne 17 objetivos e 169 metas com prazos definidos para
o atingimento dos resultados. O mesmo, determina o monitoramento e avaliação de
indicadores que mostram as políticas públicas voltadas para temas importantes como:
mudanças climáticas, aquecimento global, redução da desigualdade entre países, estados
e territórios (municípios), desenvolvimento econômico sustentável, dentre outros, como
saúde e educação de qualidade.
A proposta da emenda aditiva ao Partido Socialista Brasileiro (PSB), alvitra ao
congresso de autorreforma, a criação de uma plataforma que permita desenvolver um
modelo de acompanhamento e avaliação das metas estabelecidas pela Agenda 2030. A
ferramenta objetiva disponibilizar de forma sistematizada através de tabelas, gráficos e
mapas aos seus usuários, informações sobre as metas estabelecidas pelos ODS, como
forma de auxiliar na definição de políticas públicas, que contribuam com o desenvolvimento
econômico, social e ambiental dos municípios do território brasileiro. O sonho socialista
brasileiro de construir um Brasil como potência mundial alimentar, energética, mineral,
tecnológica e cultural, depende da territorialização dessa agenda para que os municípios
possam corrigir suas distorções e assim, construir políticas públicas eficientes que alcancem
essas metas.

