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O tema Assistência Social e Segurança Alimentar, do Eixo Saúde e Proteção
Social, foi debatido no dia 5 de novembro de 2018. O grupo de trabalho, com a
participação de 32 pessoas, identificou quatro áreas de interesse, que conformaram os
subgrupos: Controle Social; Casa-Lar; Segurança Alimentar; e Assistência ao Estudante.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no
PPAG e de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

019 – PROMOÇÃO SOCIAL DE JOVENS NO CAMPO E PERIFERIAS URBANAS;

•

073 – MINAS SEM FOME;

•

106 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA UEMG;

•

114 – OFERTA DE PROTEÇÃO SOCIOASSISTENCIAL;

•

115 – APOIO AO CONTROLE SOCIAL E À GESTÃO COMPARTILHADA DO
SUAS;

•

128 – SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL.

As principais alterações sugeridas pelo grupo foram:
•

garantir recursos para o apoio do Estado às parcerias com Organizações da
Sociedade Civil – OSCs –, na execução do programa Casa-Lar, no âmbito da Ação
4313 – Oferta de Serviços Socioassistenciais – Casa-Lar –, visando a fortalecer
sua operacionalização;

•

fortalecer a operacionalização da gestão compartilhada do Sistema Único de
Assistência Social – Suas –, com ampliação de meta financeira da Ação 4320 –
Manutenção do Conselho Estadual e da Gestão Compartilhada e Participativa do
Suas –, com vistas a apoiar as ações do Conselho, dos Fóruns Regionais de
Assistência Social e da União de Conselhos Municipais de Assistência Social;

•

alterar a finalidade e as metas física e financeira da Ação 2120 – Articulação
Institucional em Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável –, com vistas a
garantir em seu escopo a oferta de capacitação de agricultores para o cumprimento
do Plano de Ação Estratégica Intersetorial de Redução do Uso de Agrotóxicos e
Apoio à Agroecologia e à Produção Orgânica em Minas Gerais, como garantia de
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segurança alimentar;
•

criar ação destinada à formação, ao armazenamento e à distribuição de sementes
crioulas e varietais, no âmbito do Programa 073 – Minas sem Fome –, como
estratégia de promoção da segurança alimentar e nutricional sustentável;

•

garantir recursos para a capacitação em agroecologia, no âmbito das atividades
desenvolvidas pela Fundação Caio Martins – Fucam;

•

realizar a manutenção sistemática da estrutura física das instalações da Fucam em
Buritizeiros;

•

ampliar metas física e financeira da Ação 4269 – Política de Atendimento ao
Estudante (Uemg) –, com vistas a assegurar atendimento à demanda por
assistência estudantil.
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