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Ver reunidos os operadores das diversas áreas do Programa Bolsa Família dos 
municípios e os representantes estaduais das Diretorias Regionais de Desenvolvimento 
Social, de Saúde e de Educação é motivo de grande satisfação! 
 
Este encontro reforça a ideia de que a gestão do Programa Bolsa Família é um 
desafio! E estamos hoje, aqui reunidos para trocarmos conhecimentos e experiências! 
 
É uma preocupação da SEDS, ajudar os municípios a acompanharem as 
condicionalidades do Programa Bolsa Família (PBF). Por isso a Coordenadoria de 
Desenvolvimento Social e a EDESP uniram esforços para promover este encontro! 
 
Perseguir o cumprimento das condicionalidades é contribuir para a diminuição da evasão, 
para melhoria da progressão escolar e da situação de saúde e nutrição das famílias 
beneficiárias.  
 
O acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família, ao mesmo 
tempo que reforça o acesso aos serviços de saúde e educação, revela, a partir do 
monitoramento, as possíveis deficiências na oferta de serviços, bem como situações 
relacionadas às fragilidades das famílias ou dos territórios.  
 
Ou seja, temos em nossas mãos um importante instrumento de gestão! Instrumento que 
fomenta a oferta de serviços intersetoriais.  
 
Temos a missão de construir soluções para a melhoria da gestão do Programa Bolsa 
Família - PBF em municípios que, segundo a classificação proposta pela Secretaria 
Nacional de Renda de Cidadania - SENARC (analisa o acompanhamento das 
condicionalidades e os impactos no Índice de Gestão Descentralizada - IGD) apresentam 
necessidade de apoio para melhorar a sua performance:  
 
-no acompanhamento das condicionalidades de saúde (acompanhamento da gestante, 
nutriz e vacinas das crianças) e educação (frequência escolar),   
 



-na atualização do cadastro único e na execução do Índice de Gestão Descentralizada - 
IGD.  
 
Agradeço a EFAP pela parceria, aos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e aos técnicos da Assistência social, Saúde e Educação que atenderam 
nosso convite.  
 

Desejo a todos um dia muito produtivo! 
 

Muito Obrigado! 
  


