Ata de Reunião do Fórum Multientidades de Paraisópolis
Local: Associação Crescer Sempre
Assunto:Reunião mensal Fórum Multientidades

Data: 26/07/2012
Por: Denise e Helena
Folha:

Participantes: conforme lista anexa (arquivada no PEC)
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AÇÃO

PRAZO

Monica

1/8/12

DESCRIÇÃO
1.Leitura da ata da reunião de 26/06/2012: Realizada por Sabrina Melo (Canteiro de
Obras do Projeto de Urbanização de Paraisopolis da Secretaria de Habitação). As
correções foram anotadas para encaminhamento ao site.
2. Tema principal da reunião: Política Nacional de Assistência Social
Apresentação CRAS e CREAS (Centro de Referência da Assistência Social e Centro de
Referência Especial de Assistência Social - Campo Limpo).- ppt anexo
Susana (Assistente Social) informou sobre as transformações da Política de Assistência
Social a partir da Constituição Federal de 1988, até a IV Conferência Nacional de
Assistência Social, realizada em dezembro de 2003, que deliberou a implantação do
SUAS; e instituiu um modelo de gestão para todo o território nacional.
Descreveu a atuação do CRAS e CREAS: Unidades Territoriais mantidas pelas
Prefeituras dos Municípios para:
CRAS - atendimento, orientação e cadastramento das famílias que se incluem nos
programas sociais de acordo com as Políticas Públicas, cujos vínculos familiares não
foram rompidos e encontram-se em situação de vulnerabilidade social.
CREAS - atendimento às famílias cujos vínculos foram rompidos, por decorrência de
abandono, maus tratos físico ou psíquico, abuso sexual e cumprimento de medida sócio
educativa.
Há uma rede social localizada no Campo Limpo, Vila Andrade e Capão Redondo
composta por Centros de Atendimento: à criança, adolescente e juventude, aos idosos
e atendimento à família. Esta rede social requer articulação permanente e
complementaridade.
SASF (perspectiva de atendimento a 1000 famílias ): Instituído por Audiência Pública
para atendimento domiciliar a idosos/deficientes e beneficiários que não estão
cumprindo os critérios do programa. Começou a atuar em Paraisopolis em 8/3/12; há
previsão de 6 SASF em Paraisopolis até final de 2012.
No final desta apresentação Susana informou o email do CRAS que atende este
Território:. crasampolimpo@prefeitura.sp.gov.br
D. Neusa (agente de saúde UBS I) questionou a deficiência do sistema que não
informa o cadastramento do usuário ao digitar o CADÚnico. Susana esclarece que o
sistema precisa ser realimentado periodicamente com dados escolares e de vacinação
da criança. O Cadastro Único permite conhecer a realidade socioeconômica das
famílias, trazendo informações de todo o núcleo familiar, das características do
domicílio, das formas de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de
cada um dos componentes da família. As escolas tem que alimentar semestralmente as
informações sobre frequencia à escola dos alunos das familias beneficiarias; as UBSs
tem que alimentar a informação sobre o comparecimento das gestantes ao atendimento
pre-natal,. Sem atualização, o Bolsa Família pode ser cancelado pelo Governo Federal;
quando a família recebe uma convocação ou muda de endereço deve comparecer ao
CRAS. O recadastramento se dá a cada 2 anos e o CADÚnico não é referência para
inclusão no Bolsa Família, porque um dos critérios é a renda familiar de até R$140,00
(cento e quarenta reais) por pessoa, mas, pode favorecer um desconto nas contas da
Eletropaulo se a renda familiar for de até 3 salários mínimos.
O NIS (Número de Inscrição Social) é atribuído pela Caixa para as pessoas que não
estão cadastradas no PIS e serão beneficiadas ou estão inscritas nos Programas
Sociais (renda familiar maxima de 3,5 salarios minimos). Ele garante o direito à
gratuidade em taxas para concurso público às pessoas de baixa renda.
Denise (Associação Crescer Sempre) comenta que algumas famílias se preocupam
com o recadastramento, porque às vezes o benefício é reduzido. Suzana respondeu
que o CRAS não exclui ninguém: a pessoa sofre redução do Benefício devido à idade
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dos filhos e valores estipulados pelo Governo Federal.
Denise pergunta se haverá interferência do CRAS para inclusão no Brasil Carinhoso.
Susana esclarece que há um cálculo estabelecido pelo Governo Federal para famílias
com crianças de até 6 anos de idade e será um complemento do Bolsa Família,
priorizando familias com maior numero de filhos e as mulheres chefes de familia.
Outros comentários se estabeleceram com relação à inclusão das famílias no
Programa: pessoas que possuem comércio ou não comprovam renda conseguem a
inclusão, enquanto outras que realmente necessitam não são contempladas. Existe a
consulta do CPF e Carteira de Trabalho; cabe também aos cidadãos denunciar estes
casos. Foi esclarecido que o BPC (Beneficio de Prestação Continuada) de 1 salario
minimo por mes é direcionado a crianças especiais e idosos.
3. CRAS em Paraisópolis: Marli explicou que tinha sido estabelecido em 2007 como
compromisso na Virada Social. O CRAS deixou de atender às famílias no CEUParaisópolis por ausência de espaço com privacidade para atendimento do usuário.
Para retomar este atendimento está prevista entrega de um espaço de 90m² em
Outubro de 2012 no Condôminio E (atras da ETEC).
Mônica pergunta se seria importante a intervenção através de ofício da Multientidades
para agilizar a inauguração. Marli esclarece que o CRAS funciona de acordo com as
especificações do Governo Federal e a Prefeitura está preparada para o funcionamento.
Margareth comenta sobre a importância de um CRAS e CREAS que atenda
Paraisópolis de forma emergencial. Marli refere que isso deve ser cobrado do Conselho
Gestor, que tem um representante da Prefeitura. Sr Mineiro diz que este representante
nunca esteve nas reuniões. Marli justifica que compareceu a esta reunião para informar
sobre o seu papel enquanto profissional que desenvolve um trabalho de Assistência
Social e se compromete a enviar um email para a Srª Elizabete Maria Valeta, que é a
representante deste Conselho..
Marli finalizou colocando-se à disposição para dúvidas e esclarecimentos relacionados
às Políticas Públicas de Assistência Social.
4. Horário de atendimento da Creche CEISER. D. Neusa fez uma queixa pela falta de
informação sobre a redução no horário de atendimento. Marli (tel 5844-0453) cita que
esta é uma competência da Secretaria de Educação. Margareth (Creche Santa
Escolastica) esclareceu a alteração em função da demanda muito pequena que havia
para o periodo da madrugada. Foi sugerido que o assunto fosse retomado na reunião
seguinte.
5. Informes:
5.1. Telecentro: inclusáo digital de deficientes

info

28/7/12

5.2 Reunião em defesa da moradia: Rua das Jangadas 66

29/7/12

5.3 Inscrições para Escola Técnica do Einstein: palestra sobre cursinho prepar.

7/8/12

5.4 Vagas para Assistente Social pleno no CAPS – Paraisópolis
5.5. Vacinação obrigatoria 0-5ª: nas UBS

18/8/12

5.6 Jornal: Joildo pede para informar que está pronto p/ distribuição às entidades.
5.7 Projeto Esportes – Sou da Paz: Marcio divulgou
6. Próxima Reunião: EMEF Casarão EMEF Paulo Freire as 8:30.

todos

30/8/12

Pauta: educação (1ª parte)
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