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Dados referenciais de Novembro/2021

No mês referenciado, iniciou-se o trabalho na Associação Acolhimento Bom Pastor 

tendo como objetivo o fortalecimento de vínculos e o convívio familiar e comunitário. A Osc 

firmou uma parceria com a UGADS que contemplam 280 vagas, destas, 100 são de crianças 

de 7 a 12 anos divididas nos territórios dos CRAS, sendo 80 para o CRAS Central e 20 para o 

CRAS Tamoio. 100 adolescentes de 13 a 15 anos divididos nos territórios do CRAS sendo, 40 

para o CRAS Vista Alegre, 40 para o CRAS Central e 20 para o CRAS Tamoio e 80 idosos a 

partir de 60 anos divididos nos territórios do CRAS sendo, 20 para o CRAS Vista Alegre, 20 

para o CRAS Central e 40 para o CRAS Tamoio. 

Iniciamos o serviço seguindo o cronograma de atividades e realizando as articulações 

nos territórios de abrangência dos CRAS. Visitas aos locais de atuação foram realizadas e 

verificou-se a possibilidade de atuação e adequações necessárias para o desenvolvimento do 

trabalho. Realizamos visitas a todos os CRAS para uma primeira conversa e apresentação da 

proposta de atuação. Muitas mudanças foram constatadas desde as primeiras tratativas de 

execução do serviço, como a mudança de técnicos nos territórios, alteração de locais de 

execução, porém, sem executar o plano de trabalho dentro do território de abrangência dos 

CRAS propostos. 



Foi realizada a contratação do assistente administrativo para auxiliar nas tratativas e 

articulações nos territórios e para o início da execução das prestações de conta e demais 

atribuições administrativas. 

Para o próximo mês iremos acertar os locais e contratação dos demais membros da 

equipe que executarão o serviço nos territórios, tendo como previsão o início das atividades do 

serviço em janeiro de 2022, com um treinamento e articulação nos territórios com todos os 

membros da equipe e equipes dos CRAS. 


