
NOTA DE DENÚNCIA E ALERTA À SOCIEDADE BELOHORIZONTINA 

O COMUSAN (Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional) denuncia, publicamente, os riscos à vida 
das famílias em situação de pobreza e de extrema pobreza diante da demora na votação do Projeto de Lei de nº 390/2022 
que prevê a continuidade do Auxílio Belo Horizonte.  

O Auxílio Belo Horizonte foi concedido às famílias, conforme previsto na Lei 11.314/21, de 5 de outubro de 2021, 
que institui o Programa Auxílio Belo Horizonte, para o enfrentamento das conseqüências sociais e econômicas da pandemia 
da Covid-19. Por se tratar de medida de caráter provisório, foi encerrado, apesar da continuidade do quadro de extrema 
vulnerabilidade das famílias.  

Por isso, o COMUSAN participou de audiência pública na Câmara Municipal, em 23/05/2022, para defender a 
continuidade do Auxílio BH como estratégia de combate à fome para, aproximadamente, 300 mil famílias, até então, 
contempladas com o benefício.  

O COMUSAN BH aprovou no dia 31/05/2022, em Plenária Extraordinária, Carta Alerta sobre o fim do Auxílio BH. 
Após várias discussões em audiência pública, reuniões e plenárias do COMUSAN BH, a PBH apresentou o Projeto de Lei 
390/2022, que altera a Lei n° 11.314/21 e propõe prorrogar o Programa Auxílio Belo Horizonte em mais quatro parcelas, 
mantidos os valores dessas parcelas em R$100,00, para famílias em situação de pobreza e, em R$200,00, para famílias em 
situação de extrema pobreza.  

Contudo, precisamos destacar que até 30/03/2022, apenas 14.196 famílias em situação de pobreza e 61.051 famílias 
em extrema pobreza, cadastradas no CadÚnico, acessaram a continuação do programa, enquanto os números indicam o 
crescimento, a cada dia, da Insegurança Alimentar e Nutricional no Brasil. Somente no ano de 2022, foi constatado que mais 
de 125,2 milhões de pessoas no país vivem com algum grau de insegurança alimentar, dos quais 33,1 milhões passam fome 
diariamente (II VIGISAN 2022). Deste modo, muitas famílias que ainda não estão cadastradas ou solicitaram o auxílio e não se 
encontram nessas situações de vulnerabilidade social, mas sofrem com a insegurança alimentar, não puderam acessar o 
Auxílio. 

Conforme dito pela Prefeitura de BH, a proposta visa atender às famílias que mais acessaram o benefício (pobres e 
extremamente pobres), considerando o valor programado/executado do programa e as vedações e definições previstas na lei 
eleitoral. Porém, a tramitação do PL na Câmara dos Vereadores, com início no dia 15/07/2022, ainda não foi finalizada, sendo 
que o mesmo foi aprovado em todas as Comissões e, neste momento, aguarda a apreciação do Plenário para que as famílias 
tenham acesso à essas parcelas. De forma urgente, solicitamos à CÂMARA DOS VEREADORES, celeridade no processo de 
votação, POIS A FOME NÃO ESPERA!  

Por isso, o COMUSAN alerta à sociedade belo-horizontina sobre o cenário de fome das mais de 300 mil famílias. 

Cabe ao Estado – poderes Executivo, Legislativo e Judiciário – evitar os graves riscos que a população mais pobre 
está submetida, principalmente referente à insegurança alimentar, caso NÃO se priorize destinar verbas do orçamento 
municipal para a continuidade do Auxílio BH. 

Essa nota tem o propósito de denunciar, também, o projeto político e econômico que está em curso no Brasil e em 
Belo Horizonte: o de aprofundamento da pobreza, da desigualdade social e da indiferença dos governos quando o assunto é a 
URGÊNCIA DA VIDA!  

O COMUSAN, diante da situação de descaso, desrespeito e de violência ao direito humano à alimentação adequada 
e de nutrição, denuncia o despreparo dos vereadores da Casa Legislativa de BH em lidar com problemas sociais graves. 

Nesse momento de crise e de emergências alimentares, em nome da População de Rua representada neste 
Conselho, alertamos para a necessidade da continuidade do Auxílio BH, pois esse valor garantirá, minimamente, comida no 
prato para aqueles que precisam.  

Contamos, sinceramente, com o empenho de todos e de todas para que essa ajuda seja imediata. 

Afinal, quem tem fome, tem urgência alimentar!  

Há que se considerar, sobretudo, a vida!  

26 de setembro de 2022 

 

COMUSAN – Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

Organizações de Ensino e Pesquisa, Áreas Afins do Setor de Alimentos e da Sociedade Civil: UFMG, Grupo AUÊ, CAE/BH, CRN9 – MG, CRESS 6ª Região, 

CRP 4ª Região, Slow Food Beagá, Movimento Nacional da População de Rua/BH, O Movimento do GRAAL no Brasil, Associação Horizontes 

Agroecológicos, Fórum da População de Rua de Belo Horizonte, Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva – Cedefes, UNICAFES/MG, ONG Verde, 

Rede Sisal, Articulação Metropolitana de Agricultura Urbana AMAU e EMATER-MG. 


