RELATÓRIO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
A Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município de Redenção foi
encontrada aos dias 02 de janeiro de 2017 com todos os seus equipamentos sociais sem
funcionamento por falta de equipe técnica e de materiais mínimos necessários.
Contamos atualmente com sete equipamentos no município, sendo eles: Centro
de Referência e Assistência Social (CRAS Sede), Centro de Referência em Assistência
Social (CRAS Antônio Diogo), CADASTRO ÚNICO, Centro de Referência
Especializado em Assistência Social (CREAS), Centro de Referência da Mulher (CRM),
CONSELHO TUTELAR e Secretaria do Trabalho e Assistência Social.
Segue abaixo descrição de cada equipamento e sua situação atual:
CRAS SEDE:
O CRAS é uma unidade pública estatal descentralizada da política de assistência
social sendo responsável pela organização e oferta dos serviços socioassistenciais da
Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nas áreas de
vulnerabilidade e risco social dos municípios e DF.
Esse equipamento foi recebido pela atual Gestão do município de Redenção com
as seguintes situações: Obra da quadra inacabada, infraestrutura com rachaduras, porta
com maçanetas e lâmpadas quebradas, banheiro interditados com descargas defeituosas,
baixo estoque de alimentos, material de limpeza, falta de manutenção hidráulica,
elétrica, pintura do prédio, acúmulo de lixo e mato aos arredores do espaço.
Identificamos ainda a não prestação de contas do Programa do Leite Fome Zero
do Estado do Ceará referente aos meses de agosto à dezembro de 2016, o que iria
acarretar o cancelamento da entrega do leite, prejudicando as famílias e entidades que
são beneficiadas por esse programa. A atual Gestão já tomou providencias cabíveis
solicitando junto ao órgão responsável um prazo para resolver a situação supracitada.

CRAS ANTONIO DIOGO:

Esse equipamento fica localizado no distrito de Antônio Diogo, foi encontrado
sem estoque de alimento, material de limpeza, se faz necessário a realização de
manutenção na infraestrutura, pintura do prédio, assim como manutenção dos
equipamentos, hidráulica e elétrica.
CADASTRO ÚNICO:
O CadÚnico é o sistema mais completo sobre os dados das famílias em estado
de pobreza ou extrema pobreza do Brasil. Através desses dados obtidos pelo CadÚnico,
o Governo Federal estuda os perfis das famílias cadastradas e dependendo da situação,
pode criar ou reformular as leis e regras desses programas sociais para atender melhor a
suas necessidades.
Foi encontrado nesse equipamento alguns problemas na infraestrutura, acúmulo
de lixo próximo ao cadastro, falta de manutenção nos equipamentos (computadores,
impressoras, gelágua), além de uma situação deixada pela secretaria da saúde da gestão
passada, o não lançamento dos dados de pesagem e medição das crianças beneficiárias
do programa bolsa família no sistema até o dia 20 de janeiro de 2017, acarretaria no
cancelamento do benefício desses usuários. Apenas 14% dos dados foram inseridos,
sendo necessário atingir a meta de 86%. A atual Gestão realizou uma força tarefa dentro
de 20 (vinte) dias para transformar essa situação e eliminar a possibilidade de
cancelamento do benefício dos usuários.
CONSELHO TUTELAR
O Conselho Tutelar é um órgão municipal responsável por zelar pelos direitos da
criança e do adolescente. Este foi criado conjuntamente ao ECA – Estatuto da Criança e
do Adolescente, instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990. É um órgão
permanente, ou seja, uma vez criado não pode ser extinto, e possui autonomia funcional,
não sendo subordinado a qualquer outro órgão estatal.
No município de Redenção contamos com cinco conselheiros tutelares, o
equipamento foi recebido com necessidade de reparos na infraestrutura, parte elétrica,
manutenção das impressoras, necessidade de gás GLP, transporte para locomoção dos
mesmos. Além do que, fomos notificados, por uma representante desse órgão, que a

antiga gestão havia acordado por meio de Lei Municipal, o pagamento do 13º salário,
sendo que a mesma não foi cumprida.
CREAS
CREAS é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. É uma
unidade pública estatal responsável pela oferta de orientação e apoio especializados e
continuados a indivíduos e famílias com seus direitos violados. Para isso, envolve um
conjunto de profissionais e processos de trabalho que devem ofertar apoio e
acompanhamento especializado. O principal objetivo é o resgate da família, e dos
direitos violados, potencializando sua capacidade de proteção aos seus membros.
Esse equipamento foi entregue a Secretaria do Trabalho e Assistência Social com
algumas pendencias, dentre elas a necessidade de pintura da fachada, paredes com
infiltrações na parte superior, as salas de atendimentos, coordenação encontra-se em
bom estado, sendo necessária a manutenção dos aparelhos de ar condicionado. O
banheiro dos usuários também necessita de manutenção, assim como o retelhamento do
espaço.
CRM
Atualmente o CRM está localizado em uma sala dentro da Secretaria do
Trabalho e Assistência, o equipamento não está funcionando, faltam profissionais de
nível superior, Assistente Social, Psicólogo, Advogado e um espaço físico adequado aos
atendimentos sigilosos. É válido salientar a importância desse equipamento para o
município, visto que Redenção é a única cidade no maciço de Baturité que possui um
órgão exclusivo para as mulheres vítimas de violência.

SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL
A Secretaria do Trabalho e Assistência Social foi encontrada em uma situação
agravante, com vazamento no prédio, banheiro sem luz, ar condicionado com defeito,
sem gás GLP, com 6 (seis) impressoras sem funcionamento, pois uma está sem tonner e

as demais estão sem funcionamento, os armários não possuem trava. Existe um esgoto
a céu aberto, com isso acarretando ao prédio pragas urbanas (ratos e baratas), na área
externa da cozinha se encontram vários materiais amontoados ficando deteriorados com
ação do tempo.
Em suma a situação é bastante agravante tendo em vista que a secretaria do
trabalho e assistência social necessita de manutenção, reparos e aquisição de materiais
para que a mesma funcione a contento para prestação de serviços de qualidade para a
população Redencionista.
Recebemos ainda três carros, sendo necessário realizar a manutenção dos
mesmos, o modelo FIAT Uno é o que está parado, já os modelos GOL e PRISMA estão
funcionando, no entanto, ambos citados necessitam urgentemente de manutenção.
Por fim, foi encontrada a folha de servidores com salário atrasados dos meses de
novembro e dezembro, gratificações e insalubridades sem justificativa jurídicas.

ANEXO
FOTOS

