15.8 Área da Assistência Social
15.8.1 O senhor concorda com o diagnóstico e quais são suas observações sobre o estágio atual e a trajetória passada nesta área?
15.8.2 O Relatório Agenda Estratégica para Cataguases contém algumas sugestões de medidas e programas dos pesquisadores e das cidades, experiências exitosas de outras cidades sobre a área da Segurança Pública.
Quais destas sugestões e medidas por ordem de prioridade o senhor adotaria em seu Plano de Governo?
15.8.3 Quais outros projetos e soluções o senhor implementaria em seu plano de governo nesta área por ordem prioridade?
15.8.4 Quais as metas que senhor pretende obter ao final do seu mandato nesta área?

Antônio Carvalho Lage (Antonio Lage)

Antonio José da
Silva (Antonio
Hulk)
Boas ações devem
ser copiadas, mas
insisto nas
condições
peculiares a cada
município.
O legado
construído por
outras gerações
nos induz a
acreditar na
adoção do turismo
como “Identidade
Econômica” de
Cataguases, sem
desconsiderar
algum outro
aditivo, desde que
dentro dos
orçamentos do
município.

15.8.1

Concordo em partes acho que muita coisa
ficou a desejar como, por exemplo, não foi
citado no diagnostico um perfil do Programa
Bolsa Família. Minha opinião é que já a
algumas gestões a Área de Assistência Social
não esta sendo trabalhada de forma a
aproveitar todo o potencial existente.

15.8.2

1º Assistência social não é Assistencialismo.
2º Dissemine a informação e
questionamentos.

15.8.3

1º Atuar na inclusão social do ser humano em
todas as idades;
2º Aperfeiçoar o sistema de gestão dos
programas de transferência de renda federal,
estadual e municipal;
3º Buscar convênios e parcerias para ações
de valorização da cidadania;
4º Formalizar e implementar parcerias junto ao
Governo Federal para cursos
profissionalizantes;
5º Incentivar os Centros de Referencia
Especializados da Assistência Social
(CREAS);
6º Ampliar e aperfeiçoar a rede de Centros de
Referencia da Assistência Social (CRAS) para
atender a demanda do município.

Diminuição da
dependência,
através da
profissionalização
e encaminhamento
a concursos nas
forças armadas.

15.8.4

Ao final do meu mandato pretendo ter sanado
as deficiências existentes no município na
área de ação social.

Pleno trabalho.

Fernando Pacheco
Fialho
(Fernando Pacheco)
- Acompanhar os
programas já
existentes e criar
outros específicos e
necessários para
atendimento à criança,
ao adolescente, ao
idoso e às pessoas
carentes, com
integração de todos ao
processo de
crescimento
comunitário.
- Fortalecimento e
melhorias no Centro de
Convivência do Idoso
(Pró Idoso), maior
apoio ao programa
adolescente cidadão e
ao programa prócriança;
- Criação de núcleos
de valorização social
atuando junto às
Associações de
Bairros, com
treinamento de mães
em artes e economia
doméstica;
- Fazer estudo de
viabilidade para
possibilitar atender
dependentes e
usuários de drogas, no
sistema vaga social,
em clínicas
terapêuticas da cidade.

Jose Cesar Samor
(Cesinha)

Willian Lobo de Almeida
(Willian Lobo)

Há pontos a serem questionados no
levantamento. Inicialmente cabe ressaltar
que o do Concurso Público garante que os
profissionais estão sendo alocados
respeitando a capacidade técnica. Com
relação à aplicação dos recursos do governo
Federal, trata-se de verbas carimbadas
sendo sua aplicação vinculada ao que se
destina. O município conta com diversos
conselhos garantindo a participação da
sociedade civil nos rumos das políticas
públicas. Outro questionamento é no que se
refere aos benefícios eventuais (cestas
básicas, pagamentos de contas de água e
luz) ao contrário do que diz o levantamento é
sim uma atividade inerente à Secretaria de
Assistência Social estabelecida pela Lei
Orgânica da Assistência Social.

Concordo.

A criação de indicadores que mensuram a
qualidade da gestão dos serviços públicos é
sempre uma alternativa interessante, mostrase como uma forma de analisar a eficiência
da prestação dos serviços públicos, gerando
benefícios à população atendida.

A relação Iluminação Pública e
Criminalidade

A ampliação do número de Centros de
Referências de Assistência Social, tornando
o atendimento mais próximo à população. A
construção da sede do Centro de Referencia
Especializado de Assistência Social,
garantindo maior eficácia no atendimento à
população de grande vulnerabilidade.
Implementar a informatização dos serviços
socioassistenciais.

1.
Fortalecimento do
controle social por meio de
capacitação e qualificação dos
conselheiros municipais;
2.
Manutenção e
adequação de cursos de
qualificação profissional.
3.
Promoção conjunta às
empresas para a geração do
primeiro emprego dos
adolescentes e jovens inseridos
nos programas Adolescentes –
Cidadão (esfera municipal) e Prójovem Adolescente (esfera
federal).

Garantir estruturalmente os serviços tanto de
proteção básica, quanto os da proteção
especial, no intuito de avançarmos na
garantia dos direitos daqueles que mais
precisam da presença do Estado.

Maior presença do município nas
áreas carentes
Otimização dos recursos da
Assistência Social

