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 Re-inaugurar um serviço é garantir a qualidade no atendimento. É 
garantir que mais famílias tenham acesso a serviços que garantam seus 
direitos.  
 

 O Governo do Estado investiu R$ 60 mil na obra, que incluiu reforma 
predial, pinturas nas paredes, adaptação das portas para melhor 
adequação das salas de atendimento e acessibilidade e substituição 
dos sanitários.  

 

 Hoje, o Estado de São Paulo possui 1085 CRAS e 275 CREAS e 56 
Centros Pop. Apenas 4 municípios não possuem CRAS*, é uma 
meta da SEDS fortalecer estes munícipios para a implementação do 
serviço, pois esta é uma etapa fundamental para a consumação do 
Sistema Único de Assistência no território paulista.  

 

 O CRAS é a porta de entrada para a Assistência Social. É através 
dele que a proteção social da assistência social se territorializa e se 
aproxima da população. O serviço deve ter a sensibilidade para 
reconher a existência das desigualdades sociais intra-urbanas 
próprias da comunidade. Este conhecimento é fundamental para que 
o gestor municipal desenhe políticas sociais para reduzir essas 
desigualdades, prevenir situações de vulnerabilidade e risco 
social.  

 

 Além das atribuições relacionadas à proteção social, o CRAS é uma 
peça-chave para o desenvolvimento local. Sua equipe deve estar 
empenhada em desenvolver, em parceria com a comunidade, as 
potencialidades locais, contribuindo com a qualidade de vida das 
famílias. 
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 A Secretaria de Desenvolvimento Social também atua no 
atendimento às famílias na cidade de Fernão através dos 
programas estaduais: 
 

 Ação Jovem (R$ 30.720/ano) 

 Renda Cidadã (R$ 39.360/ano)  

 Viva Leite (9.900litros/ano – R$ 20.790/ano) 

 
FEAS/2016 - R$ 37.863,00 

 

 
*Os municípios que ainda não implantaram Cras são: Borá e Gália (Drads Marília), Nantes e Mirante do 
Paranapanema (Drads Alta Sorocabana). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  


