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“Garantia de Direitos no
Fortalecimento do SUAS”

JD PIATA I,II e II – JD Novo Horizonte e JD Maragarida
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Instrumental 02 – Registro do processo da Pré-Conferência

a) Informações gerais:

CRAS de referência CRAS CENTRO
Data Pré-Conferência 14/06/2017
Local de realização ESCOLA CLEONICE FELICIANO – JD Piatã II
Número de participantes 164

b) Quantidade de participantes:

Sociedade Civil Governamentais
Usuários Trabalhadores Entidades

123 12 15 14

c) Relação de delegados

Titulares – Sociedade Civil
Nome RG

1. NILTON BASILIO DA SILVA 3.360.318 (X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

2. GERALDA PAULINO 15.286.687-5 ( X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

3.GERALDO MAURICIO (X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

4. LUCIENE MARIA DA SILVA 26534789-0 (X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

5. TANIA DE MORAES BRAZ SILVA 15.997.888-9 ( )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

6. SONIA MARTA SACHETTO 4.954.263-1 ( )Usuário(a) ( X )Trabalhador(a) ( )Entidade

Suplentes – Sociedade Civil
Nome RG

1. JOAO ALMEIDA SOBRINHO 10.240.014-3 ( X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

2. RAPHAEL RONALDO DA C SILVA 36.970.242-6 ( X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

3. GERSON ROSA DE ARAUJO 15.770.573 ( X )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade

4. ELIZETE SILVA SANTOS 10.678.502 ( )Usuário(a) ( X )Trabalhador(a) ( )Entidade

5.MARIA DE LOURDES DE TORRES 16.195.083 ( )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( X )Entidade

6. ( )Usuário(a) ( )Trabalhador(a) ( )Entidade
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Titulares – governamental
Nome RG

1. ADELENE DE CARVALHO CHOAIRY 50.902.651-5
2. ERIKA ZICARDI YABIKUR 32.705.363-X
3. JORDALINA FATIMA DA SILVA INACIO 16.412.155-9
4. CELESTE XAVIER GOMES 22.388.991-X
5. CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS 23.829.342-7
6. SILVIA REGINA FARIA DE MORAES 24.597.181-6

Suplentes – Governamental
Nome RG

1. JAIR ARAUJO FILHO 40.643.441-4
5. ISABEL BARBOSA LOURENÇO 22.577.328-4
3.
4.
5.
6.

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

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

Outros (Quais?)
b) Quantitativo de atividades desenvolvidas pela Comissão Organizadora da Pré

Conferência

Número Tipos de atividades
03 Reuniões
03 Visitas Institucionais

Outras (Quais?)
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c) Quantos e quais eventos de mobilização antecederam a Pré-Conferência

Número Tipos de eventos de mobilização
03 Encontros preparatórios
03 Palestras ou debates públicos
03 Reuniões socioeducativas

Outras formas

e) Programação da Pré-Conferência

a) 13 h – Credenciamento
b) 13h15 – Abertura Oficial

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

c) 13:30 h – Intervenção Cultural;
1. Teatro – Companhia Radiofônica

d) 14:00 h – Discussão em grupos temáticos;
e) 15:30 h – Plenária final e Eleição dos delegados para a Conferência Municipal de

Assistência Social.
f) 16:30 h – Encerramento

f) Indicação de representantes para apoio a XI Conferência Municipal de Assistência Social
Nome Atividade de interesse
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g) Registro do resultado dos grupos de trabalho

Eixos 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

Auxílio para famílias
vitimas de enchentes e
auxílio maternidade para
gestantes

Auxílio para famílias
vitimas de enchentes e
auxílio maternidade para
gestantes

Eixos 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.

A comunidade quer ser
recebida pelo Prefeito
Municipal para explicar
os problemas do bairro
jardim Piatã I e II.

A comunidade quer ser
recebida pelo Prefeito
Municipal para explicar os
problemas do bairro
jardim Piatã I e II.

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.

Implantação de Serviço de
Convivência de Idoso – Novo
Horizonte
Implantação de um CRAS na região do
bairro Piatã
Ampliação da equipe de atendimento
do CRAS no território

Ampliação da equipe de
atendimento do CRAS
no território

Ampliação de Serviços da Politica de
Assistência Social (projeto sociais)

Ampliação de serviços
da politica de assistência
social (projeto sociais)

.

Ampliação SCFV para
Adolescente/jovens e idosos.

Ampliação SCFV para
Adolescente/jovens e
idosos
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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

Recursos financeiros
para atender as
atividades com Idoso

Recursos financeiros
para atender as
atividades com Idoso

Recursos financeiros
para atender as
atividades com Idoso

Recursos financeiros
para SCFV Novo
Horizonte e Piata I
para faixa de 06 a 17
anos

Recursos financeiros
para SCFV Novo
Horizonte e Piata I
para faixa de 06 a 17
anos
BPC- Beneficio de
Prestação
Continuada –
manutenção do valor
de 1 salário mínimo,
redução da idade para
60 anos para homens
e mulheres, conforme
preconiza o Estatuto
do Idoso.

BPC- Beneficio de
Prestação
Continuada –
manutenção do valor
de 1 salário mínimo,
redução da idade para
60 anos para homens
e mulheres, conforme
preconiza o Estatuto
do Idoso.

BPC- Beneficio de
Prestação
Continuada –
manutenção do valor
de 1 salário mínimo,
redução da idade
para 60 anos para
homens e mulheres,
conforme preconiza o
Estatuto do Idoso.

Garantia da Renda
Cidadã / Ação Jovem

Garantia da Renda
Cidadã / Ação Jovem

Garantir a
manutenção de todos
benefícios de
transferência de renda
da esfera estadual e
federal

Garantir a
manutenção de todos
os benefícios de
transferência de
renda da esfera
estadual e federal

Aumento do incentivo
e apoio aos projetos
sociais que atendem o
bairro jardim Piata

Aumento do incentivo
e apoio aos projetos
sociais que atendem o
bairro jardim Piata

Aumento do
incentivo e apoio aos
projetos sociais que
atendem o bairro
jardim Piata

Valorização dos
profissionais das
entidades sociais com
garantia de registro
em carteira de
trabalho
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Demandas para outras Politicas
Esporte /Lazer Fazer uma quadra Esportiva pra atender o bairro Novo Horizonte

Necessidade de espaço de Centro Esportivo para toda a comunidade do Jardim Piata I e II

Implantar ATIs pra atividades com idosos com acompanhamento de profissional físico.
Saúde Ter atendimento dentário N. Horizonte.

Implantar Pronto Atendimento de 24horas na região.

Criação da unidade básica de saúde com atendimento emergencial

Ligações gratuitas dos serviços públicos como SIS, SAMU, o número 156 cai em outro
município.

Educação Construção de uma escola estadual para crianças a partir do 6o ano, atualmente as crianças se
dividem em 04 escolas sendo uma em Itaquaquecetuba, as outras três, 01 no Jd Margarida e
02 no centro de Mogi das Cruzes.

Ônibus escolar para as crianças do Jd Piatã I

Implantar Escola da Família nas escolas
Segurança Implantar um posto policial em cada bairro (Jd Margarida, Novo Horizonte, Jd Piata I e II Base

policial 24 horas)
Secretaria de Serviços Urbanas /Limpeza
urbana

Coleta de lixo até final da Rua Bom Jesus da Lapa
Limpeza dos terrenos públicos, muito mato.
Limpeza de córregos e valetas
Passagem do caminhão de lixo na rua canudos e os demais moradores do jardim Piata
salientam que quando chove o caminhão de lixo não passa.
Pavimentação de todas as ruas do bairro Jd Piata I e II
Terminar asfalto da Rua Itambé.

Transporte Ampliação da linha de ônibus para o Jd Margarida, Jd Piata, Novo Horizonte.

Idoso acima de 60 anos ter direito a gratuidade em ônibus coletivos municipal, intermunicipais,
com uso SOMENTE de carteira de identidade ou um cartão único para uso em todos os
municípios.

Que o passe livre dos idosos e pessoas com deficiência tenham livre circulação com a mesma
carteirinha nos outros municípios.

Ampliação do horário dos ônibus que atendem o bairro (o último ônibus para o bairro é ás
22:30)

Secretaria de Obras Melhoria das guias, calçadas e sarjetas.

A ponte localizada sobre a linha do trem do jardim Piatã II é muito estreita e não tem
passagem para pedestre, os moradores solicitam uma passarela para as pessoas em razão do
perigo de atravessar a linha de trem.

Coordenadoria de Comunicação Social Melhorar o canal de comunicação entre população e prefeitura
Revisão das ruas que constam como asfaltadas para prefeitura e ou não existem ou não estão
asfaltadas
Melhora e ampliação da iluminação pública no Jardim Piata I e II

Regulamentação de terrenos de território de divisa

Coordenadoria de Habitacional Os moradores dos bairros jardim Piata I e II querem uma decisão habitacional se vai ocorrer
desapropriação ou não dos imóveis e qual é o destino desta população, pois atualmente estão
sentindo insegurança habitacional.

Criação de serviços para inserção no Mercado de trabalho e Ampliação dos Cursos
Profissionalizantes
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h) Avaliação final da Comissão Organizadora da Pré-Conferência.
Descreva neste item a avalição de todo o processo de organização. (Articulação e suporte
COMAS e órgão Gestor, Processo de trabalho da Comissão territorial, Processo de mobilização
dos usuários e rede de serviços e avaliação da Pré Conferência, sem prejuízos de outros itens)

Avaliamos com fator positivo a realização da Pré Conferência no território, principalmente por
ter sido realizada em local cedido pela Escola Municipal Cleonice Feliciano.

Processo De organização e apoio Equipe SEMAS – COMAS

Processo de trabalho da Comissão territorial - Chamamento nas entidades do território, bem
como visitas institucionais.

Envolvimento das lideranças locais no processo de mobilização no território.

Ampla participação da comunidade.

Como fator preocupante observa-se a apresentação do amplo número de propostas para
outras politicas, tendo em vista a indignação da população que busca espaços de escuta e
manifestação referente a ausência de serviços no território, fazendo-se necessária mais
atenção do poder público na ampliação de Serviços no território.

Comissão organizadora


