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PROGRAMAS E SERⅥ oOS A SEREM OFERTADOS PELA GESTAO DA
ASSISTENCIA SOCIAL EM 2020

RELATORIO DE ATIVIDADES

Servigo de Proteq5o Social B6sica atrav6s do CRAS (Centro de Refer6ncia da
Assist6ncia SociaD, nas aq6es do PAIF. realizando atendimento/ acompanhamento
priorizado no resgate de vinculos familiares, junto As familias em situaq5o de
vulnerabilidade social da 6rea de abrang€ncia do CRAS.

Respons6vel: Coordenaqflo do CRAS - Almil Rodrigues de Lima

Servigo de Proteqflo Social Especial atrav6s do CREAS (Centro de Refer6ncia
Especializado da Assist6ncia Social). nas aq6es clo PAEFI, realizando atendimento/
acompanhamento priorizado no resgate dos vinculos fragilizados, junto is familias e

individuos em situaqdes especificas.

Besponsdvel: Coordenaqflo do CREAS - Rita de CSssia Leal Maciel

Programa Bolsa Familia - Programa de transfer6ncia de renda realizada
numa aqSo articulada com diversos setores em aqdes complementares de

fortalecimento para os atendimentos especializados no cumprimento das

condicionalidades, realizando o CADUnico e acompanhamento is familias
beneficidrias.

Responsivel: Coordenac5o do Cadastro UI■ lco一 D歯da Maritt ArFuda de

Ararijo

Benefrcio de Prestaq6o Continuada BPC Acompanhamento e

encaminhamento por meio de profissionais de servigo social, numa ag5o de garantia

de direitos na perspectiva de inserq5o educacional, qualificaq5o profi.ssional,

capacitagdes, formag6o de grupos e acessibilidade.
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Responsiveli SeP口 呼O SOcial da AsdLtOmia Social 一 Jaqueline MacedO
Soares MachadO,Wyllia Cavalcanti de MOコ IPa,J∝ 6 Leandro Cavalcante dOs Santos,
VerOn■ca de CarvalhO Fonseca

CapacitaqEo Profissional - Encaminhamento e/ ou realizaqao de capacitaqSo
para equipe que comp6e o quadro da Secretaria Municipal de Aqflo Social a fim de
fortalecer e viabilizar novos conhecimentos para aprimoramento do serviqo
oferecido.

Respons6vel: Secretdria Municipal de AqEo Social - Maria do Socorro
Be,'zerra Castanha de Melo

Capacitaq6o de Conselheiros - Comprometimento para o desenvolvimento efortalecimento no municipio, atrav6s clo controle social, bem como proporcionar
debates coletivos, participag5o social e avaliaqdo por meio cle um olhar critico econstrutivo entre os membros dos conselhos.

Responsfvel: Secretdria Municipal de AgEo Social - Maria do Socurro
Bezerra Castanha de Melo

BPC na Escola - Acompanhamento aos beneficiSrios do programa BpC nafaixa et6ria de 0 a 18 anos que se encontram fora da escola, diagnosticando o motivopara superagao das barreiras existentes, bem como planejamento e articulaq6o
intersetorial.

Respons5vel: secret6ria Municipal de ,{96o Social - Maria do Soeorro
Bezerra Castanha de Melo

Servttp de COnvivencia e FortalecimentO de ⅥК ubs‐ sclw tt AtendiⅡ 捲五t。
a grupOs de O a o6,de 06 a 10,de 10 a 14,de 15 a 18, 19a59 ano e idOsOs,atrav6s
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de a95es socioeducativas, resgatand0 0 fortaleclllnento dos 宙nculos fam五 ares, a
inclusao sα 3ial,seus valores e capacidade atrav6s da aFte,CultuFa,eSporte,lazer,na

cidade e no distrito dO LivramentO. As fammas, quando necessirЮ , s10
encaminhadas aO CRAS,paFa atendimentO cOm equゎ e pFOiSSional,atFaV6S das

a95es do PAIF― Prot弱50 e Atendimento lnteral a Fam■ia.O ServttO de
Convivencia e Fortalecirnento de rヽincu10s conta colln uma equipe formada por

Asstttente Social, Psic61oga, Orientadores SOciais e Facilitadores de Oflcina, nas

ireas supra citadas.

Respons6vell Coordenaqflo do Serviqo de Conviv6ncia e Fortalecimento de
Vinculos - Fabiana Cavalcante dos Santos.

Programa Crianqa Feliz - PCF - E uma importante ferramenta para que
familias com crianqas entre zero e seis anos ofereqam a seus pequenos meios para
promover seu desenvolvimento integral. Uma estrat6gia alinhada ao Marco legal da
Primeira InfAncia que traz as is diretrizes para a formulaqao e a implementaqflo de
politicas pfiblicas para a primeira infdncia em atengao e especificidade e A
relevAncia dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no
desenvolvimento do ser humano, visando promover o desenvolvimento humano a
partir do apoio e do acompanhamento do desenvolvimento infantil integral na
primeira infdnciai apoiar a gestante e a familia na preparaq5o para o nascimento e
nos cuidados perinataisi colaborar no exercicio da parentalidade, fortalecendo os
vinculos e o papel das familias para o desempenho da funqao de cuidado, proteqfro e
educag5o de criangas na faixa et6ria de at6 seis anos de idade, mediar o acesso da
gestante, das crianqas na primeira infAncia e das suas familias is politicas e
serviqos piiblicos de que necessitem e integrar, ampliar e fort,alecer aq6es d,e
politicas pfiblicas voltadas para as gestantes, criangas na primeira infAncia e suas
famifias.

Respons6vel: Supervisora do Programa Crianga Fetiz - Aysa Helena
Queiros da Silva.

Atividadesノ 弱 5es a Serem FealiZadas em 2020:

(D Evento enlcomemoracio ao(〕 arnavali

o EventO elln alusAo a semana sal■ ta:

スⅢI::,: ■,i"1,i● (｀ 3、 ai(■ :〕

“
.,~_― (■ ::=〔 fl . |■ ,:`:`, 111・ ■111,  11.“ ■卓童∵、 :｀ [ : :Ⅲ Ⅲ:ξ :|=::二

‐
31_10=ξ  : ^|||‐‐.1■111.111■ ■||■ :=Ⅲ Ⅲ

',1■

―('ヽ Ff:121,12141「 |夕〔:,誕 1,1



Ｏ

Ｏ

Ｏ

Ｏ

8,eerctlc.N* Nu*icipal &, Agfra1

3o`耀 ―%t`sノ Pご

o Evento em comemoraqSo a P6scoai

o Dia Internacional da Mulher,

o Dia das Mdesi

Festividades Juninasi

Dia dos Paisi

Intersetorialidade no evento comemorativo do 7 de setembroi

Dia das Crianqas,

Festividades de Fim de anoi

Aq6es de conscientizaqdo e sensibilizagdo em temdticas envolvendo o direito
do cidadao;

o Companhas contra as drogasi

o Campanhas contra o trabalho infantili

o Campanhas em combate a viol6ncia contra a mulheri

o Campanhas em combate a viol6ncia e exploraqdo sexual de crianqas e
adolescentes

o Entre outras.

Vertentes,20 de janeiro de 2020

MЯria do S∝倒〆そ%多多物〃2FcastanhadeMelo
Gestora Municipal cle AqAo Social
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