RELATÓRIO DOS GRUPOS DE TRABALHO
Assistência Social
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Relatório do Grupo de Trabalho – Assistência Social
O tema Assistência Social foi escolhido para ser debatido no encontro regional remoto do Sul de Minas,
em seguida, foi objeto do encontro temático, reunindo representantes dessa mesma região, no dia 5 de
novembro de 2021, em reunião remota.
O grupo de trabalho contou com a participação de 10 pessoas que representaram as seguintes entidades
da sociedade civil: Associação dos Feirantes das Feiras Livres de Alfenas – AFFLA; Associação Amigos da
Equoterapia Recanto do Cavalo; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Boa Esperança; Associação
de Renais Crônicos e Transplantados Renais de Varginha e Região – PRÓ-RIM Varginha; Associação Refazer
Santa Rita de Cássia; Colegiado dos Gestores Municipais de Assistência Social do Estado de Minas Gerais –
COGEMAS/MG; Lar São Vicente de Paulo de Varginha; Lar Vicentino Chico Norberto; e ONG Planeta Solidário.
As propostas encaminhadas em formulário on line foram debatidas em um único grupo.
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RESULTADOS

Como resultado das discussões, foram apresentadas propostas de projetos e atividades, para
execução em 2022, e sugestões de recomendações ao Poder Executivo no âmbito do Programa 065 –
Aprimoramento da Política Estadual de Assistência Social.
Sugestões apresentadas
•
•
•

•

•

•

•

alocar recursos na Ação 4535 – Rede Cuidar: Aprimoramento da Rede Socioassistencial do SUAS –,
ampliando o atendimento para os Centro-Dia das Apaes e de uma unidade de atendimento ao idoso.
acrescentar recursos na Ação 4131 – Proteção Social Especial de Alta Complexidade –, para
cofinanciar mais 10 unidades de acolhimento, em 2022 e 2023.
ampliar a meta financeira da Ação 4132 – Piso Mineiro de Assistência Social Fixo –, com a finalidade
de atender as demandas dos municípios quanto a benefícios eventuais, bem como para favorecer a
possibilidade de utilização mais ampla dos recursos em outros serviços tipificados, visto que o valor
do cofinanciamento é reduzido e, portanto, insuficiente para execução de forma qualificada de todas
as ações previstas ou permitidas na Ação 4132, entre elas, o atendimento nos Centros-dia das Apaes
e o atendimento ao migrante.
acrescentar recursos na Ação 4130 – Regionalização da Proteção Social Especial de Média
Complexidade –, para retomar o cumprimento das metas pactuadas no Plano de Regionalização da
Proteção Social Especial (PSE), em especial, a implantação dos CREAS regionais e municipais, tendo
em vista a necessidade de alcançar os 11 territórios prioritários elencados no referido Plano, e a
implantação das unidades de acolhimento institucional.
alocar recursos na Ação 1066 – Transferência de Renda para Famílias em Situação de
Vulnerabilidade Social –, com vistas a assegurar, em caráter permanente, a transferência de renda
para famílias em situação de vulnerabilidade social no Estado.
Solicitar providências à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese –, para:
o que seja proporcionado apoio técnico e financeiro aos Centro-dia das APAEs, no âmbito da
Ação 4535 – Rede Cuidar: Aprimoramento da Rede Socioassistencial do SUAS –;
o que viabilize o aumento do valor do Piso de Assistência Social Fixo;
o e que promova esforços para alocação de recursos na Ação 1066 – Transferência de Renda
para Famílias em Situação de Vulnerabilidade Social –, informando a demanda do
resultante do processo de discussão participativa da revisão do PPAG 2020-2023, para 2022.
Solicitar informações à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – Sedese – sobre o
diagnóstico das situações de violência em municípios de pequeno porte 1 sem cobertura de Creas.

