
Envie sugestões e informações para o mandato:
dep.andre.quintao@almg.gov.br

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Rua Rodrigues Caldas, 30 - Sala 108 - 1º andar
Bairro Santo Agostinho - Cep: 30190-921 - BH/MG

Já é tradicional em maio: celebramos o Dia 15 e seguimos com encontros, 
debates e reflexões sobre nossos projetos nos espaços públicos e privados, os 
ganhos e desafios nas lutas pela valorização da 
profissão e pelo fortalecimento da Assistência 
Social como direito de cidadania. 

Nós, assistentes sociais, temos feito uma 
caminhada transformadora, com ampliação 
dos espaços de atuação e protagonismo nas 
políticas públicas que garantiram direitos a 
milhões de brasileiros e brasileiras nos últimos 
anos. Quero parabenizar aqui todos os 
estudantes e profissionais do Serviço Social e, 
como faço também tradicionalmente, prestar 
contas do nosso mandato de deputado 
estadual.

Vivemos um momento político dramático no País, com riscos graves de 
retrocessos nas políticas públicas, nos princípios democráticos que as regem,  
nas ações afirmativas de igualdade racial, de defesa dos direitos humanos e 
sociais. Mais do que nunca, é preciso nos unir e resistir confiantes para 
continuar avançando. 

Em Minas Gerais, ao assumir a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento 
Social (Sedese) no início de 2015, deflagramos um planejamento participativo 
e elegemos os grandes objetivos que nortearam as ações, ampliando  as 
perspectivas do Sistema Único da Assistência Social (SUAS) em Minas, com a 
valorização de seus trabalhadores e sua integração a outras políticas públicas, 
para potencializar a efetivação de direitos sociais e reduzir a pobreza no 
Estado. 

Todo esse trabalho vai continuar. Retorno à Assembleia Legislativa para 
fortalecer a base do Governo e, como deputado, mantenho o compromisso 
com o fortalecimento do SUAS em Minas e os avanços desse projeto 
transformador.  Conto com todos vocês, profissionais e movimentos sociais, 
nesses próximos desafios, 

Com um abraço, 

Caras colegas e caros colegas, 

DIA DO ASSISTENTE SOCIAL 
15 DE MAIO
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Um grande avanço para o SUAS foi a decisão da SEDESE de assumir, de forma 
pioneira e compartilhada com os municípios, os serviços regionalizados de 
Proteção Social Especial (PSE) de acolhimento a pessoas e famílias que 
sofreram violação de direitos. ”É uma discussão antiga e o Estado reforça 
assim o seu papel”, explica André Quintão. Entre os serviços, está o Família 
Acolhedora, que assegura o direito de crianças e adolescentes ao convívio 
familiar e comunitário e será implantado inicialmente em seis regiões.  Estão 
previstos, também, 17 novos CREAS (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social), um em cada Região, conforme reivindicações das 
Conferências e Fóruns Regionais. A Regionalização já tem o seu marco legal, 
com a aprovação da Lei Estadual 21.966/2016.

Em 2015,  foram nomeados 39 concursados das áreas de Psicologia e Serviço 
Social nas diretorias regionais da Sedese. Para André Quintão, com esse reforço 
e uma política de capacitação de pessoal e fortalecimento das 20 regionais, foi 
grande a contribuição das diretorias para a realização das conferências, dos 
fóruns regionais e das políticas de assessoramento técnico aos gestores 
municipais de Assistência Social e Trabalho e integração das duas áreas.

O deputado André Quintão apoia a mobilização da categoria para o cumprimento da Lei Federal 
12.317/2010,  que estabeleceu a jornada de 30 horas para os assistentes sociais. À frente da Sedese, em 
reunião com a diretoria do CRESS,  André definiu estratégias de interlocução com o Governo Estadual 
para que a redução da jornada sem redução dos salários seja adotada nos diversos espaços de atuação 
dos profissionais no Estado.  No dia 18 de maio, foi então realizada a primeira reunião na Secretaria de 
Estado do Planejamento e Gestão (Seplag), com a participação do Mandato e do CRESS, quando foi 
definido um cronograma de trabalho para a identificação e diagnóstico das condições de trabalho dos 
assistentes sociais no Estado e os órgãos onde a Lei ainda não é cumprida. E no dia 19 de maio, o 
Mandato esteve presente na audiência pública sobre o tema, promovida pela Assembleia Legislativa a 
pedido do CRESS, dentro da campanha “30 dias por 30 horas”.

Regionalização: novos 
CREAS e Família Acolhedora 

Governo efetiva concursados

Reunião debate jornada de 30h no Estado
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Minas Gerais iniciou uma nova trajetória em 2015. O novo Governo, logo no início do ano, promoveu 
uma reforma administrativa que redividiu o Estado em 17 Territórios de Desenvolvimento e abriu um 
amplo debate com a população em 17 Fóruns Regionais. À frente da Secretaria do Trabalho e 
Desenvolvimento Social (SEDESE), o deputado André Quintão garantiu a participação efetiva da 
Secretaria em todos os debates dos 17 Territórios. Na Secretaria,  promoveu um Planejamento 
Participativo que definiu grandes objetivos, incorporando as demandas dos Fóruns Regionais e já 
colocando em prática novos investimentos nas Políticas de Assistência Social e Trabalho em Minas:

São eles: fortalecer a capacidade dos municípios para a execução do SUAS e da Política do Trabalho; 
expandir e regionalizar a Política de Proteção Social Especial (PSE); integrar as políticas do Trabalho e 
Assistência Social na promoção da inclusão social e produtiva; combater a pobreza rural e apoiar os 
jovens em situação de vulnerabilidade nos centros urbanos. 

Pela primeira vez, os 853 municípios receberam 
integralmente, em 12 parcelas pagas em dia, o 
Piso Mineiro da Assistência Social, instituído 
desde 2010, totalizando R$ 54, 1 milhões em 
2015. O valor elevou a execução dos recursos pelos 
municípios, incrementando os investimentos sociais 
em todo o Estado, em plena crise econômica.”Com o 
pagamento automático, as prefeituras podem 
planejar as ações, fazer concursos, melhorar o 
atendimento à população,” destaca André. 

Contratação de trabalhadores - Além de cumprir 
esse compromisso, a Sedese  conquistou novos 
avanços. O governador Pimentel assinou três 
Decretos, assegurando na lei: o repasse automático, 

regular e sem burocracia do Piso Mineiro; a competência dos gestores para gerir os recursos, a criação do 
Piso Fixo e Piso Variável; a ampliação das possibilidades de aplicação dos recursos no pagamento dos 
trabalhadores e em melhorias dos espaços de atendimento do SUAS. 

Piso mineiro em dia fortalece 
o SUAS nos municípios 

Planejamento Participativo 
define prioridades

Em 2015, quando o SUAS completou dez anos, Minas Gerais teve a maior Conferência Estadual de 
Assistência  Social de sua história.  Realizada em outubro pela Sedese e o Conselho Estadual de 
Assistência Social (CEAS) , ela reuniu 1.400 participantes, que elegeram 80 delegados à Conferência 
Nacional e deliberaram sobre os rumos do SUAS no Estado e o Plano Decenal 2016/2026. Foi o 
resultado de um amplo processo que mobilizou 85 mil trabalhadores, gestores, usuários, conselheiros e 
entidades socioassistenciais em 834 conferências municipais e  15 conferências regionais. A delegação 
mineira teve participação destacada na Conferência Nacional, em dezembro, com diversas de suas 
propostas incorporadas às deliberações nacionais.

Minas realiza a maior 
Conferência da história 

Programa Qualifica SUAS 
eleva investimentos sociais

A capacitação continuada tem início no segundo semestre, por meio do programa federal CAPACITA 
SUAS, para 9.405 trabalhadores, gestores e conselheiros em Minas. Os cursos são presenciais, 
regionalizados e ministrados por  três instituições, que foram vencedoras da licitação feita pela Sedese:  
o Centro Universitário Sul de Minas (Unis-MG), a Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e o Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas. Os cursos se estendem até 2018 e, na 
primeira fase, envolvem Gestão Orçamentária e Financeira do SUAS e Atualização Sobre 
Especificidades e Interfaces da Proteção Social Básica.

Capacitação para mais 
de 9 mil trabalhadores

A Economia Popular Solidária (EPS) ganhou prioridade: desde 2015, o setor tem orçamento definido e programa 
que garante assessoria técnica aos empreendedores, criação de fundos solidários e incremento da comercialização. 
De abril a junho a Sedese está promovendo onze Feiras Regionais em todo o Estado, com investimento de RS 307 
mil na organização e montagem. “As Feiras Regionais, em cidades polo do estado, sensibilizam  a população para a 
qualidade desses produtos e geram renda. É importante também a criação dos Pontos Fixos de Comercialização, 
para garantir renda continuada a essas famílias”, explica André Quintão. Conforme planejado, além das feiras, 
realizadas em parceria com o Fórum Mineiro, o Conselho Estadual de EPS e as prefeituras, a Sedese está 
implementando 20 Pontos Fixos.  Seis já receberam os seus “KITS Personalizados”, com 30 barracas. 

Economia Solidária promove 
onze Feiras Regionais

Para potencializar o combate à pobreza rural, a SEDESE articula serviços e 
ações de Assistência Social e do Trabalho com outros setores. Projetos de 
segurança alimentar e nutricional e de inclusão produtiva – com ênfase na 
comercialização -, construídos com a participação dos movimentos sociais, 
já se viabilizam por meio de convênios, atingindo um total de 32 municípios 
do Norte e Vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce e outros 20 em 
diversos Territórios identificados pela maior concentração de pobreza rural.  

Em parceria com a Cáritas, em um convênio de R$ 2,4 milhões, já estão sendo realizadas ações de promoção da 
segurança alimentar e inclusão produtiva em comunidades de acampados e pré-assentados da Reforma Agrária, 
visando incrementar sua produção agrícola. Outro convênio, com a Secretaria Nacional de Economia Solidária ( 
SENAES) e a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade (SEPPIR)  assegurou R$ 2,1 milhões para o projeto de  
Economia Popular Solidária e inclusão produtiva em comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.  Com o 
intuito de assegurar a inclusão socioassistencial das famílias de comunidades tradicionais e específicas, a Sedese 
financiará novas equipes volantes dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) – que vêm se firmando 
como um “braço” rural dos CRAS -e fará a entrega de veículos, com recursos de emendas da Comissão de 
Participação Popular, para o deslocamento dessas equipes em 34 municípios.

Novas oportunidades a jovens, 
trabalhadores e pessoas com deficiência
O Programa Juventudes, dedicado prioritariamene aos jovens de 15 a 24 anos em situação de vulnerabilidade 
social nos centros urbanos, prevê ações conjuntas e articuladas da Políticas de Assistência Social com as 
Políticas de Trabalho e Renda, Defesa Social, Educação e Cultura, e parceria com os municípios e entidades não 
governamentais. Tem como objetivo contribuir para a emancipação, autonomia e inclusão social e produtiva 
desses  jovens.  Foram destacados 25 municípios e áreas intramunicipais que registram os maiores índices de 
pobreza e óbitos de adolescentes e jovens.

A integração entre as políticas do Trabalho e Assistência Social também se concretiza em projetos de 
qualificação profissional no Pronatec Minas e de inserção no mercado de trabalho de pessoas com deficiência e 
de jovens em aprendizagem.

Parcerias garantem 
combate à pobreza rural

Lançado em agosto de 2015, o Programa QUALIFICA SUAS garante 
orientação técnica aos municípios para a aplicação dos recursos do 
cofinanciamento federal e estadual (Piso Mineiro), supervisão técnica 
aos trabalhadores na Proteção Social Básica e Especial,  capacitação 
continuada dos gestores, trabalhadores do SUAS e conselheiros e 
criação do Núcleo de Educação Permanente. O programa, que já 
elevou os investimentos dos municípios nos serviços 
socioassistenciais, tem a parceria da Fundação João Pinheiro e 
Associação Mineira dos Municípios (AMM). 


