Promoção Humana
O maior marco na assistência Social do Município foi a criação da Secretaria

•

municipal de Assistência Social, desvinculando da secretaria de saúde, quando não
apresentava perfil próprio atendendo demanda imediata sem visar a garantia dos
direitos sociais dos cidadãos assaíenses. Após a criação da Secretaria a assistência
social estruturou-se com a criação de projetos específicos dessa política que tem

Elaboração do Plano Municipal de atendimento à criança e ao
adolescente.

•

Acompanhamento das atividades do CIASE.

•

Elaboração do Projeto do FIA (Fundo para a Infância e Adolescência) ao

proporcionado ao cidadão excluído do mercado de trabalho, o atendimento de

IASP e CEDCA (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do

acolhida,

Adolescente) e reuniões com o Conselho Municipal da Criança e do

convívio,

participação,

autonomia,

rendimento,

prevenção,

Adolescente (CMDCA).

encaminhamento, proteção social e garantia de direitos. A Secretaria de
Assistência Social elabora projetos como:
•

•

relatórios,

encaminhamentos

dos

requerimentos

e

agendamentos das perícias médicas junto ao INSS e elaboração do
Projeto Social para recebimento dos recursos do LOAS (Lei orgânica da
Assistência Social) que nos termos do art. 203 inciso V da Constituição

•

Cadastramento das Entidades nos Conselhos Municipais.

•

Monitoramento do Atendimento na Casa de Passagem.

•

Implantação da AMPLA (Associação Municipal dos Produtores de Leite de

Federal, garante aos deficientes e pessoas com mais de 65 anos o BPC

Assaí) e elaboração de projetos para aquisição de equipamentos para

(Benefício de Prestação Continuada) um salário mínimo mensal, contanto

instalação do pasteurizador de leite com parceria da EMATER.

que sua renda per capta familiar não ultrapasse ¼ do salário mínimo.
•

denominado “Projeto Onde Moras”.

Atendimento aos Idosos e Portadores de Deficiência Física e Mental
elaborando

Elaboração de Projetos Técnicos Sociais para o programa habitacional

•

documentos.

Elaboração de estudo social para atendimento de solicitações do Poder
Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar em casos de destituição

•

de pátrio poder, procedimento investigatório, adoção, guarda e no caso
em que pessoas estão em situação de risco.

Atendimento para aproximadamente 30 pessoas ao mês com fotos para

Atendimento em média de 200 pessoas ao mês, destino a São Paulo,
Curitiba, Londrina e demais localidades para atendimento médico.

•

Atendimento a 05 pessoas ao mês com Auxílio Funeral.
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•

Empréstimo de 10 muletas ao mês para pessoas necessitadas.

•

Cadastramento de famílias carentes junto ao PSH.

•

Cadastramento de casais para Casamento Comunitário.

•

•

Associações de bairros existentes no município:
•

Associação de moradores Pau d’alho do Sul

•

Associação de moradores da Vila Rural

•

Associação de moradores da Vila Prudêncio

Atendimento a famílias carentes com Cestas Básicas com apoio da

•

Associação de moradores do Jardim Raio de Sol

comunidade e da Prefeitura.

•

Associação de moradores do Conj. Habitacional 1° de maio

Mobilização das Associações de Moradores.

•

Associação de moradores do Conj. Habitacional Assaí

•

Associação de moradores do Conj. Habitacional Novo Horizonte

•

Associação de moradores do Conj. Habitacional Pérola

•

Associação de moradores do Conj. Habitacional Planalto

•

Associação de moradores do Conj. Habitacional Sol Nascente II e
Jardim Marcondes

•

Associação de moradores do Recanto Bela Vista

Recentemente aprovado pelo governo federal o Projeto “Gigantes do Sol”, cuja
meta é o atendimento de 100 adolescentes com atividades das de cursos de
iniciação profissional com experiência em educação para o trabalho. O projeto está
sendo realizado na chácara Akagui com uma área total de 8.000,00 m2 de terreno
e um edifício de natureza histórica, onde residia um dos primeiros imigrantes
japoneses da cidade, destinado a programas sócio-educativos com meninos,
meninas e idosos, local este onde se desenvolve atualmente o programa do curso

Conselhos em funcionamento:
•

Conselho Municipal de Assistência Social

•

Conselho Municipal em Defesa do Direito da Criança e do
Adolescente;

•

Conselho Municipal de Saúde;

•

Conselho Municipal da Merenda Escolar;

resultados, onde uma mãe cuida do filho da outra que trabalha fora de casa,

•

Conselho Municipal do Turismo;

trocando afeto e carinho e recebendo como vale-cidadania uma cesta básica.

•

Conselho Municipal de Segurança Pública;

•

Conselho Municipal do Idoso;

•

Conselho Tutelar;

•

Conselho Municipal da Educação;

•

Conselho do FUNDEFF;

•

Conselho Empresarial.

de cabeleireiro para adolescentes.

Este curso de iniciação profissional com

meninas visa integrá-las à sociedade, buscando a valorização das mesmas como
pessoas dignas de respeito e como potencial humano imenso a ser explorado.
Importante a ressaltar o Projeto Mãe Solidária, uma idéia criativa com grandes

Como um dos projetos de geração de renda, foi criada a Associação dos
Produtores de Leite de Assaí, um segmento sofrido, conseguindo junto ao Governo
do Estado a viabilização de recursos para aquisição de equipamentos de
pasteurização e embaladeira para fornecimento ao programa Leite das Crianças.
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•

Clubes de serviços:
•

Rotary Clube de Assaí;

•

Lions Clube de Assaí (desativado);

Liga das Associações Culturais de Assaí - LACA

Entidades filosóficas:

Entidades assistenciais:

•

•

Pastoral da criança;

•

Grupo Idade Dourada de Assaí;

•

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE;

Loja maçônica

Entidades filantrópicas:
•

APMI – Associação de Proteção à Maternidade e Infância;

Tabela 3.5.28 - Projetos sociais desenvolvidos pela Secretaria de Ação Social e número de beneficiados
Nome do programa

Localização

Abrangência

Mãe Solidária

Salão Paroquial da Vila
Prudêncio

Vila Prudêncio

Casa de passagem

Rua Paraguai s/n

Comarca de
Assaí

Leite das crianças

Escolas Estaduais Carrão,
Barão e Pau D’Alho

Assaí

Vale gás
Bolsa escola

Estagio do projeto
Em funcionamento
há 1 ano
Em funcionamento
há 1 ano e meio
Em funcionamento
há 1 ano, c/ cerca
de 400 litros/dia.

Assaí
Posto de Saúde Central
Rua Manoel Ribas

Bolsa alimentação

Assaí

Gestão

Autor do
Projeto

Público destinado

Nº de atend.

SMAS

Município

Mulheres e crianças de 3 6
anos

15 mães e 20
crianças

SMAS

Município

Crianças e adolescentes

variável

SMAS e SMS

Governo do
Estado

Crianças de 6 meses a 3 anos

228 (referente ao
mês de maio de
2004)

Famílias carentes

967 famílias

Famílias carentes

543 crianças

Famílias carentes

246 crianças

Grupos religiosos

Famílias carentes

200 famílias

Grupos religiosos

crianças

60 famílias

SMS
Em funcionamento,
sem ampliação do
atendimento.

Assaí

SMS
SMS

Em funcionamento
desde 1996

Grupos
religiosos
Grupos
religiosos

Governo
Federal
Governo
Federal
Governo
Federal

Casa da sopa

Rua Washington Luis, s/n

Assaí

Pastoral da criança

Igreja Matriz
Av. Rio de Janeiro

Assaí

Projeto Meninas
Cabeleireiras

Chácaras Akagui

Assaí

Em funcionamento
desde novembro de
2003

SMAS

Governo Municipal

Adolescentes

15 adolescentes

Assaí

Em funcionamento
desde 2001

SMCE e
SMAS

Governo Municipal

Crianças e adolescentes

130 Crianças e
adolescentes

CIASE – Centro Integrado
Rua Antenor Henrique
de Atendimento Sócio
Monteiro s/n
Educativo
Fonte: Secretaria Municipal de Ação Social
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