
PREFEITURA ENTREGA NOVO ESPAÇO E VEÍCULO PARA A DIVISÃO DE CADASTRO ÚNICO 

  

O prefeito Oswaldo Barba entregou na manhã desta sexta-feira (21), as melhorias e reforma do
novo espaço para atendimento do Cadastro Único e um veículo, modelo Ford Fiesta Hatch 1.6,
para a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, pasta que coordena os
programas de transferência de renda. Os recursos no total de R$ 60 mil, sendo R$ 25 mil para
a reforma e R$ 35 mil para o compra do carro, foram liberados pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate a Fome.

  

  

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Cidinha Duarte, a secretária
de Cidadania e Assistência Social, Regina Granja, a coordenadora do Cadastro Único, Sônia
Russo e as famílias que participam os programas sociais da Prefeitura de São Carlos também
participaram da solenidade.

  

  

O novo espaço de atendimento às famílias dobrou a capacidade da Divisão. O veículo para uso
exclusivo do Cadastro Único também representará uma significativa melhoria no atendimento à
população, que já vem sendo atendida em domicílio desde o início de 2012 quando necessário.
O carro contribuirá também nas tarefas de fiscalização necessárias à gestão dos benefícios
sociais, como o Bolsa Família e o Cartão Alimentação, e impulsionará a estratégia de busca
ativa, levando o poder público e seus instrumentos de inclusão às regiões que antes contavam
com pouca presença do Estado.

  

  

Os avanços foram subsidiados por fundos do próprio MDS (Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome) por meio do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M), que
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transfere recursos mensalmente às gestões municipais do Bolsa Família que apresentam bons
resultados.

  

  

O Cadastro Único é a tecnologia social que serve de base para o funcionamento das políticas
sociais de desenvolvimento e de transferência de renda. No município mais de 14 mil famílias e
stão incluídas no CADUNICO, o que garante seu acesso a programas como Tarifa Social de
água e luz (descontos nas contas), Carteira do Idoso (gratuidade da passagem para viagens
interestaduais),  entre outros, além dos benefícios de transferência de renda (Bolsa Família,
Cartão Alimentação, Renda Cidadã, Ação Jovem e BPC) para as famílias com menor renda per
capita.

  

O prefeito Oswaldo Barba lembrou que em sua gestão o objetivo sempre foi tratar as famílias
que precisam do auxílio do poder público com muito respeito e cidadania nos momentos mais
difíceis.

  

  

“Estou deixando assinado mais dois convênios para construção de 1.800 casas para famílias
de baixa renda. Vocês não podem perder essa oportunidade, tem que se inscrever na Prohab e
no Cadastro Único para poder disputar o sorteio em 2013. Vocês devem lutar pelos direitos de
manter o Bolsa Família e outros programas sociais, e lutem também além de manter os
benefícios para que os conjuntos habitacionais sejam contratados e feitos”, orientou Barba.

  

  

Regina Granja, secretária de Cidadania e Assistência Social, agradeceu o trabalho da equipe
para que a população pudesse ter o espaço e destacou que o Cadastro Único “é importante ser
mantido porque contabiliza e inscreve todos os moradores que precisam da assistência social.
É através da identificação da demanda de pessoas que buscamos os recursos no Estado e no
Governo Federal para o desenvolvimento dos programas sociais como o Bolsa Família e o
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Pronatec, entre outros”, disse Granja.

  

  

Sônia Russo agradeceu ao prefeito a oportunidade de coordenar um dos maiores programas
de transferência de renda: o Bolsa Família. “Sinto-me orgulhosa e feliz de ter participado da
busca ativa de estar mais perto de vocês. Desejo de coração que usufruam da estadia e do
conforto e das melhorias que o prefeito Barba fez no Cadastro Único”, disse Russo.
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