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“Garantia de Direitos no
Fortalecimento do SUAS”

CRAS CENTRO /RURAL
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Instrumental 02 – Registro do processo da Pré-Conferência

a) Informações gerais:

CRAS de referência CRAS CENTRO
Data Pré-Conferência 08/06/2017
Local de realização CIARTE
Número de participantes 226

b) Quantidade de participantes:

Sociedade Civil Governamentais
Usuários Trabalhadores Entidades

117 36 47 26

c) Relação de delegados

Titulares – Sociedade Civil
Nome RG

1.ALESSANDRA MORENA DE LIMA 46.972.528-X ( X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

2.ROSELI ALITO 13.547.716-5 ( X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

3.ELIDE FILANTE VALPASSOS 34.795.546-0 ( X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

4. ROBERTO FUKUMARO (Entidade
Fórum LGBT)

18.083.832 ( )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( X )Entidade

5. . LINDEMBERG AGUINAR ALVES
(UNEGRO)

23.911.208-8 ( )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) (X )Entidade

6. EUNICIANA PELOSO 29.194.368-8 ( )Usuário(a) (X )Trabalhador(a) ( )Entidade

Suplentes – Sociedade Civil
Nome RG

1.EDSON JOSE DA ROCHA M600092 ( X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

2.MAIARA CAROLINA N DA SILVA 49.540.365-9 ( X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

3.SERGIO VALERIO DA SILVA 16.846.141-9 ( X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

4. MARCIA HELENA TEODORO

(Entidade Pró+Vida)
21.392.307-5 ( )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( X )Entidade

5 ANTONIO CARLOS ALILE
(ASSOCIACAO DE MORADORES)

23.298.445-1 ( )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( X )Entidade

6. EDVANIA MARIA F CIRIACO 41.209.083-1 ( )Usuário(a) (X )Trabalhador(a) ( )Entidade
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Titulares – Governamental
Nome RG

1. ALZILDA PEREIRA DE SOUZA 21.951.088-X
2. CAROLINA XAVIER DE SOUZA 40.571.678-3
3. ELISIO FAGUNDES SANTOS 17.542.655-7
4. WIRLA LIMA IATALESI 26.710.121-1
5. NEUZA APARECIDA DE OLIVEIRA 30.671.345-7
6. ROSANAMOURA 28.879.974-4

Suplentes – Governamental
Nome RG

1. TIAGO PEREIRA PARDIM
2. ELISABETE DA CONCEICAOMAIA 22.804.479-0
3. JAIR ARAUJO FILHO 40.643.441-4
4.
5.
6.

a) Quantitativo de pessoas envolvidas com a organização da Pré-Conferência
Número Caracterização

04 Conselheiros (conselheiros e profissionais vinculados ao COMAS)
02 Órgão Gestor da Assistência Social (gestor e profissionais da SEMAS)
02 Sociedade Civil (usuários)
06 Sociedade civil (entidades sociais)
08 Sociedade civil (trabalhadores)
04 Associações de bairros – lideranças comunitárias
02 Outras políticas públicas
02 Outros (Quais?) Secretaria de Cultura

b) Quantitativo de atividades desenvolvidas pela Comissão Organizadora da Pré
Conferência

Número Tipos de atividades
04 Reuniões
06 Visitas Institucionais
03 Outras (Quais?)
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c) Quantos e quais eventos de mobilização antecederam a Pré-Conferência
Número Tipos de eventos de mobilização
02 Encontros preparatórios
03 Palestras ou debates públicos
04 Reuniões socioeducativas

Outras formas - Mobilização Social - Bairros da divisa /Fixação
de cartazes/convites/Bares/restaurantes/Universidades/Escolas
estaduais e municipais

e) Programação da Pré-Conferência

a) 13 h – Credenciamento
b) 13h30 – Abertura Oficial

1. Tema da Conferência: Eixos e Delegados
2. Apresentação da Comissão
3. Leitura e aprovação do Regimento Interno

c) 14 h – Intervenção Cultural;
1. Teatro – Companhia Radiofônica

d) 14h30 – Discussão em grupos temáticos;
e) 15h30 h – Plenária final e Eleição dos delegados para a Conferência Municipal de

Assistência Social.
f) 17:00 h – Encerramento

f) Indicação de representantes para apoio a XI Conferência Municipal de Assistência Social
Nome Atividade de interesse
Claudia Cristina Grupos
Silvia Regina Faria de Moraes Recepção
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g) ) Registro do resultado dos grupos de trabalho
Eixos
01

Prioridades para o
território

Prioridades para o
Município

Prioridades para o
Estado

Prioridades para
a União

Eixo 1 - A proteção
social não contributiva e
o princípio da equidade
como paradigma para a
gestão dos direitos
socioassistenciais.

Criação de sistemas de
transporte de apoio para
garantia do atendimento de
pessoas com deficiência

Adequação e qualificação
dos Serviços de acolhimento
para recebimento de casais
homoafetivos em situação
de rua, a fim de respeitar a
diversidade,
heterogeneidade, raça/etnia,
gênero, geração, orientação
sexual e Pessoa com
Deficiência.

Idade para acesso ao
Benefício de Prestação
Continuada (BPC) seja
60 anos conforme o
Estatuto do Idoso,
com valor vinculado
ao salário mínimo;

Padronizar os serviços de
acolhimento respeitando a
individualidade e as diferenças
de cada usuário: crença, credo,
gênero, etnia, orientação
sexual e estrutura física.

Padronizar os serviços de
acolhimento respeitando a
individualidade e as
diferenças de cada usuário:
crença, credo, gênero, etnia,
orientação sexual e estrutura
física.

Aluguel social para mulheres
em situação de violência,
regressos do acolhimento e
pessoas em situação de rua;

Aluguel social para mulheres
em situação de violência,
regressos do acolhimento e
pessoas em situação de rua;

Aluguel social para
mulheres em situação
de violência, regressos
do acolhimento e
pessoas em situação de
rua;

Aluguel social para
mulheres em situação
de violência, regressos
do acolhimento e
pessoas em situação
de rua;

Criação de uma comissão
permanente de acessibilidade

Criação de uma comissão
permanente de
acessibilidade;

Equiparação salarial dos
trabalhadores da rede Pública
e Privada;

Equiparação salarial dos
trabalhadores da rede
Pública e Privada;

Equiparação salarial dos
trabalhadores da rede
Pública e Privada;

Equiparação salarial
dos trabalhadores da
rede Pública e Privada;
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g) Registro do resultado dos grupos de trabalho

Eixos

02

Prioridades
para o

território

Prioridades para o
Município

Prioridades
para o Estado

Prioridades
para a
União

Eixo 2 - Gestão Democrática e controle
social: o lugar da sociedade civil no
SUAS.

Criação de
espaços de
discussão entre
comunidade e
outras políticas
públicas para dar
conta das
demandas
apresentadas
específicas do
território.

Criação de espaços
de discussão entre
comunidade e outras
políticas públicas
para dar conta das
demandas
apresentadas
específicas do
território.

Melhorar a
divulgação dos
espaços de
participação da
comunidade

Melhor divulgação
dos serviços da
Assistência Social do
CRAS, CREAS. Nos
locais de circulação
como POSTOS DE
SAÚDE, Escolas,
Rádio e TV etc.

Criação de um
fórum de debate
para
trabalhadores do
SUAS ( usuários,
trabalhadores e
sociedade civil).

Criação de um fórum
de debate para
trabalhadores do
SUAS ( usuários,
trabalhadores e
sociedade civil).

Criação de um
fórum de debate
para
trabalhadores do
SUAS
(usuários,
trabalhadores e
sociedade civil).
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Eixos
03

Prioridades para o território Prioridades
para o

Município

Prioridades
para o
Estado

Prioridades
para a União

Eixo 3 - Acesso às seguranças
socioassistenciais e a articulação
entre serviços, benefícios e
transferência de renda como
garantia de direitos
socioassistenciais.

Articulação CRAS com outros
espaços, tais como escola, para
atendimento a população, uma
vez que o espaço utilizado não
comporta a demanda do
território da Chácara
Guanabara.
Ampliar o atendimento já
realizado no território, tais
como mais dias de
atendimento e atendimento de
administrativo.

Ampliação da
equipe técnica de
atendimento do
território.

Criação do
Programa
Viva Leite que
atenda o
território da
Chácara
Guanabara

Implantação do SCFV em vários
segmentos, nos bairros da
divisa.

Câmara
intersetorial das
políticas sociais
(saúde,
assistência social,
entre outros);

Melhoria e ampliação dos
programas de prevenção e
combate ao uso abusivo de
drogas

Melhoria e
ampliação dos
programas de
prevenção e
combate ao uso
abusivo de drogas

Melhoria e
ampliação dos
programas de
prevenção e
combate ao
uso abusivo
de drogas

Melhoria e
ampliação dos
programas de
prevenção e
combate ao
uso abusivo
de drogas.

Implantação do Centro Dia para
Pessoa com Deficiência

Implantação do
Centro Dia para
Pessoa com
Deficiência.

Implantação
do Centro Dia
para Pessoa
com
Deficiência.

Implantação
do Centro Dia
para Pessoa
com
Deficiência.

Articulação intersetorial Implantação de
serviços de
convivência e
fortalecimento de
vínculos no bairro
Mogi Moderno,
Jardim Aracy e
região;

Capacitação dos usuários,
familiares, comunidade e
profissionais da rede
socioassistencial

Capacitação dos
usuários,
familiares,
comunidade e
profissionais da
rede
socioassistencial

Acessibilidade arquitetonica na
região central

Acessibilidade
arquitetonica na
região central
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Eixo 3 - Acesso às seguranças
socioassistenciais e a articulação
entre serviços, benefícios e
transferência de renda como
garantia de direitos
socioassistenciais.

Ampliar a quantidade de vagas
nos serviços de acolhimento

Ampliar a
quantidade de
vagas nos serviços
de acolhimento

Implantação do Centro de
Referência Especializado para
mulheres vítimas de violência;

Implantação do
Centro de
Referência
Especializado
para mulheres
vítimas de
violência;

Implantação
do Centro de
Referência
Especializado
para mulheres
vítimas de
violência;

Implantação
do Centro de
Referência
Especializado
para mulheres
vítimas de
violência;

Implantação de um Centro de
convivência e de acolhimento
para a População LGBT;

Implantação de
um Centro de
convivência e de
acolhimento para
a População LGBT

Implantação
de um Centro
de
convivência e
de
acolhimento
para a
População
LGBT

Implantação
de um Centro
de
convivência e
de
acolhimento
para a
População
LGBT

Implantação de mais um
serviço de acolhimento de
criança e adolescente e
também para a População em
Situação de Rua;

Implantação de
mais um serviço
de acolhimento
de criança e
adolescente e
também para a
População em
Situação de Rua;

Implantação
de mais um
serviço de
acolhimento
de criança e
adolescente e
também para
a População
em Situação
de Rua;

Implantação
de mais um
serviço de
acolhimento
de criança e
adolescente e
também para
a População
em Situação
de Rua;

Eixo 3 - Acesso às seguranças
socioassistenciais e a articulação
entre serviços, benefícios e
transferência de renda como
garantia de direitos
socioassistenciais.

Implantação de uma república
para Jovens acima de 18 anos,
bem como para População em
Situação de Rua.

Implantação de
uma república
para Jovens acima
de 18 anos, bem
como para
População em
Situação de Rua.

Implantação
de uma
república para
Jovens acima
de 18 anos,
bem como
para
População em
Situação de
Rua.

Implantação
de uma
república para
Jovens acima
de 18 anos,
bem como
para
População em
Situação de
Rua
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Eixos
04

Prioridades para o
território

Prioridades para o
Município

Prioridades para o
Estado

Prioridades para a
União

Eixo 4 - A legislação como
instrumento para uma gestão de
compromissos e
corresponsabilidades dos entes
federativos para a garantia dos
direitos socioassistenciais

Cofinanciamento
entre Prefeituras
dos territórios de
divisa para
implementação
dos serviços
(Assistência,
Saúde, Segurança,
Educação), uma
vez que estes
territórios ficam
negligenciados
pelos Municípios.

Implantação do
CRAS no território
da Chácara
Guanabara

Garantia
/Regulamentação
de Recursos para
Benefícios
Eventuais através
de repasse
financeiro

Garantia
/Regulamentação
de Recursos para
Benefícios
Eventuais através
de repasse
financeiro

Proposta de uma
casa lar para o
município

Proposta de uma
casa lar para o
município

Ampliação dos
recursos
financeiros para
implantação dos
Serviços

Criar um Centro de
atendimento e
acompanhamento
para jovens da
comunidade LGbT
e seus familiares .

Criar um Centro de
atendimento e
acompanhamento
para jovens da
comunidade LGbT e
seus familiares .

Criar um Centro de
atendimento e
acompanhamento
para jovens da
comunidade LGbT e
seus familiares .

Garantia de
vinculação do
salário ao BPC

Fazer um estudo
sobre o custo real
de cada serviço
para que o repasse
de verbas possa dar
a digna cobertura;

Garantir a
continuidade dos
programas e
benefícios de
transferências de
renda dos governos
Estadual e Federal.

Garantir a
continuidade dos
programas e
benefícios de
transferências de
renda dos
governos Estadual
e Federal.

Garantia da
implantação de
novos serviços
previstos em
orçamento do ano
de 2017 e 2018.

Garantia da
implantação de
novos serviços
previstos em
orçamento do ano
de 2017 e 2018.

Garantia da
implantação de
novos serviços
previstos em
orçamento do ano
de 2017 e 2018.

Garantia da
implantação de
novos serviços
previstos em
orçamento do ano
de 2017 e 2018.
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Demandas para outras Politicas
Serviços Urbanos /Secretaria de Obras Saneamento básico para o bairro da Chácara

Guanabara.

Segurança Pública Criação de uma base da Polícia Militar e Ronda escolar
do território.

Esporte e Lazer Criação de espaços públicos de recreação e lazer (ATI,
praças, serviços para idosos, crianças e adolescentes)

Transporte Melhoria da sinalização do trânsito no bairro da
Chácara Guanabara, principalmente na região das
escolas.

Educação Possibilidade de inclusão de pessoas com transtorno
de linguagem nos atendimentos preferenciais nos
equipamentos de inclusão.

Educação/Desenvolvimento econômico e
social

Ampliação dos pólos de cursos de profissionalização
para territórios mais distantes do Centro

Transporte Redução da idade de 65 para 60 anos para gratuidade
de transporte público municipal

Transporte Gratuidade de transporte público para PSR.

Educação/Desenvolvimento econômico e
social

Parceria com o SENAI, para que possamos ter
oportunidades de trabalho (profissionalizantes).

h) Avaliação final da Comissão Organizadora da Pré-Conferência.

Avaliamos como positiva a realização da Pré Conferência no território do Centro/Rural, o local
escolhido, o Centro de Cidadania e Arte – CIARTE, cedido pela Secretaria de Cultura, localizado
na área central, o espaço amplo e com acessibilidade foi considerado pela equipe
organizadora como ponto estratégico, favorecendo a participação da população.

Apontamos como fator relevante o processo de trabalho da Comissão territorial, foi realizado
chamamento nas entidades do território, bem como visitas institucionais (APAE/Residência
Inclusiva / APAFI/ ASETE/ABRAC//CASAJAREJOS/CECIM – Vila Industrial e Boa Vista/Centro
Esportivo Biritiba Ussu/ Escolas Estadual Joao Cardoso/Francisco Ferreira Lopes/ Escola
Estadual Benedito de Souza Lima, Taiçupeba. Associações de Bairros. Unidade Básica de
Saúde – Chácara Guanabara –USF – Fórum LGBT, Centro POP.

O número de usuários dos territórios interessados em participar como delegados na
Conferência Municipal.
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Reuniões prévias com a rede socioassistencial para analisar e discutir os eixos a serem
trabalhados nas Prés Conferências.

O envolvimento dos profissionais da SEMAS, que não mediram esforços para que pudéssemos
realizar os encontros, tais como: Disponibilização de transporte para os usuários bairros
Chácara Guanabara e Vila Moraes. Lanches e Buffet.

Apoio das coordenadoras dos CRAS Vila Nova União e CRAS Jundiabeba, Equipe da APAE
/Voluntários da Associação Vila Moraes e Grupo do Bem (Disponibilizando Recreação) /
Servidores da Secretaria de Cultura/Alunas do curso de Pedagogia da Universidade Bras Cubas
e Serviço Social.

O empenho da Equipe CRAS Centro, Voluntários e Comissão organizadora que embora
atuaram dentro dos limites estruturais existentes, se mobilizaram para que pudéssemos
alcançar o maior número de usuários, trabalhadores, Organizações que operam visando o
fortalecimento do SUAS.

Colaboração e apoio – Secretaria de transportes / Departamento de trânsito /Embarque e
desembarque – Ônibus na área central.

Participação e colaboração das representantes do Conselho Municipal de Assistência Social –
COMAS, que organizaram com propriedade, compromisso e competência as etapas que
antecederam as Prés Conferências – Ex. Reuniões/Seminários/Encontros –
Oficinas/Apresentação Teatral que facilitaram a discussões dos eixos temáticos.

Como fator preocupante - Transporte insuficiente para realização do processo de mobilização
social em todos os bairros referenciados por este equipamento, principalmente rurais e
divisas.

Convites e cartazes - Não foram disponibilizados em tempo hábil para ampla divulgação no
território.

Observamos que o envolvimento e a participação dos serviços de proteção social especial
foram realizados de forma pontual, impactando inclusive na composição dos delegados
representantes do Poder Público, haja vista que este não possui RH suficiente para o
preenchimento das vagas reservadas para o Poder Público nesta fase.

Comissão Organizadora


