RELATÓRIO DOS GRUPOS DE TRABALHO

ÁREA TEMÁTICA: Desenvolvimento social

TEMA
Trabalho, Emprego e Renda

Discussão participativa do PPAG 2020-2023
Relatório dos Grupos de Trabalho
O tema Trabalho, Emprego e Renda, da Área Temática Desenvolvimento Social, foi debatido no
dia 25 de outubro de 2019. O grupo de trabalho, com a participação de 12 pessoas, identificou
uma área de interesse, que conformou o grupo Economia popular e solidária.
Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG 2020-2023 e
de recomendações ao Poder Executivo no âmbito dos programas:
•

039 – Políticas de Trabalho e Emprego;

•

089 – Rede de Desenvolvimento da Educação Profissional;

•

131 – Atendimento Comunitário e Psicopedagógico na Fundação Helena Antipoff.

As principais alterações sugeridas pelo grupo foram:
•

ampliar as metas física e financeira da Ação 4373 – Ações para a Inclusão Socioprodutiva –,
do Programa 039, visando a:
◦ promover ações de inclusão socioprodutivas, com especificação para povos e
comunidades tradicionais;
◦ implantar 6 CREPS nos centros educacionais da Fundação Educacional Caio Martins –
FUCAM;
◦ implantar Centros de Descarte e Reuso (CEDER) nos centros educacionais da FUCAM;

•

alterar o nome, a finalidade, o produto e o público-alvo da Ação 4088 – Fomento aos
Empreendimentos da Economia Popular Solidária –, do Programa 039, com vistas a incluir
em seu escopo também o apoio às atividades de formação, capacitação e assessoramento
técnico, destinadas aos empreendimentos econômicos solidários;

•

alterar a finalidade, o produto e o público-alvo, bem como alterar a meta física e
acrescentar recursos na meta financeira da Ação 4076 – Promoção de Ações de Fomento à
Geração de Renda e Empreendedorismo –, do Programa 039, focalizando o escopo da ação
nos empreendimentos de economia solidária e assegurando recursos para o apoio a 3
empreendimentos em cada um dos 15 fóruns de economia solidária, totalizando 45
empreendimentos econômicos solidários apoiados;
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•

criar ação, no âmbito do Programa 039, destinada à estruturação, ampliação e manutenção
de espaços para comercialização dos produtos da economia popular solidária;

•

ampliar as metas física e financeira da Ação 1012 – Qualificação Profissional –, do Programa
089, visando a assegurar o atendimento à população em situação de rua;

•

aportar recursos na Ação 1049 – Formação 4.0 –, do Programa 089, para ampliar a
cobertura da ação, na qualificação de profissionais em Tecnologia da Informação, e a
viabilizar parcerias com o terceiro setor para tanto.
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