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RESTAURANTE POPULAR PASSARÁ POR OBRAS ESTRUTURAIS
ANTES DA REABERTURA AO PÚBLICO
Inaugurado em março de 2008, na primeira gestão de Luciano Barbosa, o
Restaurante Popular tem capacidade para oferecer até mil refeições a preços
acessíveis, voltadas para trabalhadores de baixa renda, desempregados, estudantes,
aposentados e famílias em situação de vulnerabilidade social. Para oferecer um
serviço de qualidade a população arapiraquense, o restaurante passará por obras
estruturais antes de sua reabertura, com previsão de entrega a população em
dezembro de 2021.

LANÇAMENTO DA CAMPANHA CONTRA O ABUSO SEXUAL
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Com o objetivo de combater os abusos e explorações sexuais de crianças e
adolescentes arapiraquenses, a Secretaria de Desenvolvimento Social e a
Coordenação de Comunicação promoveram uma campanha de divulgação de
informações relacionados ao tema. Em diversos pontos da cidade, foram
apresentados, em outdoors, informações relacionadas ao número de casos.
Além disso, foram realizadas publicações nos canais institucionais da
prefeitura.

VACINAÇÃO SOLIDÁRIA: MORADORES EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL SÃO CONTEMPLADOS
Dando continuidade à entrega dos alimentos recebidos através da Campanha da
Vacinação Solidária, a Secretaria de Desenvolvimento Social realizou a entrega de
60 cestas básicas a moradores em situação de vulnerabilidade social no Conjunto
Habitacional Brisa do Lago, localizado no bairro Olho d’Água dos Cazuzinhas. Até
o momento, mais de 2.200 quilos de alimentos já foram arrecadados e entregues a
moradores em situação de vulnerabilidade social. Já foram contemplados
moradores dos bairros Manoel Teles, Jardim das Paineiras e Itapuã. Além desses
moradores, três famílias circenses, que vieram para Arapiraca antes da pandemia foram contempladas com a doação de
cestas básicas.

MORADORES
DA
COMUNIDADE
MANGABEIRAS
SÃO
CONTEMPLADOS COM A CRIAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL
A Secretaria de Desenvolvimento Social, através do CRAS Eva Pessoa, realizou a
identificação e cadastro das famílias em situação de vulnerabilidade social e que
residem em barracos de lona na comunidade de Mangabeiras. Criado através da Lei
nº 3.468, o benefício tem o objetivo de mitigar, ainda que parcialmente, os efeitos da
pandemia aos arapiraquenses em situação de vulnerabilidade social.

ELEIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Com o objetivo de preencher as vagas para o novo mandato, a Secretaria de
Desenvolvimento Social promoveu a eleição dos conselheiros titulares e
suplentes que representam a sociedade civil no órgão. Para garantir a lisura,
todo processo eleitoral foi acompanhado pelos promotores Rogério Paranhos e
Lucas Mascarenhas, do Ministério Público Estadual (MPE), que permaneceram
até o final da apuração.

COMEMORAÇÃO DO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL
A Secretaria de Desenvolvimento Social promoveu, no dia 13 de maio, um
Chá da Tarde, em alusão ao dia do Assistente Social, que é comemorado no dia
15 de maio. Para motivar a participação de todos, uma palestra motivacional,
“A ciência da gratidão” foi apresentada pelo médico e escritor Jean Rafael.

CADASTRO ÚNICO GANHARÁ NOVA SEDE
O Cadastro Único é um dos principais serviços para o Desenvolvimento Social
de Arapiraca. A nova sede funcionará no antigo prédio da Câmara Municipal,
localizado no centro da cidade. O prédio está passando por reformas, para
melhor atender a população.

INSTALAÇÃO DE ABRIGO NOTURNO PARA ATENDIMENTO A
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Com o objetivo de maximizar o atendimento a população em situação de rua que
agora passa a contar com um abrigo noturno vinculado ao Centro de Referência
Especializado para Pessoas em Situação de Rua – Centro POP, A iniciativa é
promovida pela Prefeitura de Arapiraca, através da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, em parceria com o Ministério Público Estadual (MPE/AL),
Defensoria Pública da União e 4ª Vara de Justiça.

ABORDAGEM SOCIAL NOTURNA É INTENSIFICADA
Realizado pela equipe da secretaria de desenvolvimento social, a abordagem social foi
intensificada de modo a proporcionar abrigo as pessoas abordadas, que são
encaminhadas ao abrigo noturno mantido pelo Município. As abordagens acontecem
em espaços públicos, ruas, mercados praças e demais locais de circulação da
população, e tem o objetivo de levar mais dignidade a população em situação de rua.

AÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÓS
No dia 26 de julho é comemorado o dia dos Avós. Como forma de festejar a data, o
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do bairro Primavera entregou
aos idosos atendidos no local um kit recreativo, contendo caderno para colorir,
tinta guache e outros itens. O trabalho realizado pelos CRAS de Arapiraca são
fundamentais para a melhorar a qualidade de vida da população.

CRIANÇAS APRESENTAM CARTAZES CONTRA O TRABALHO
INFANTIL
A secretaria de desenvolvimento social promoveu a campanha de exposição dos
trabalhos desenvolvidos por crianças acompanhadas pelo Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos – SCFV. Trata-se da elaboração de cartazes que tem
como tema o combate ao trabalho infantil. Foram selecionadas 27 produções
artísticas, sendo três de cada Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).
Os três melhores trabalhos foram premiados.

MÊS DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Durante o mês de agosto os Centros de Referência em Assistência Social
(CRAS), desenvolveram diversas atividades voltadas ao mês da Primeira
Infância. O mês de agosto foi escolhido, pois no dia 24 desse mês, celebrase o Dia da Infância, data definida pelo Unicef, tendo por finalidade a
reflexão sobre as condições de vida das crianças em todo o mundo.

ENTREGA DE CESTAS NUTRICIONAIS
Com o objetivo de minimizar os agravamentos do efeito da pandemia as famílias em
situação de vulnerabilidade no município, a secretaria de Desenvolvimento Social
em parceria com a Secretaria Estadual de Assistência Social – SEADES, realizaram
a entrega de 2.500 cestas básicas às famílias que se encontram e situação de
vulnerabilidade.

AGOSTO LILÁS
A Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Superintendência de
Políticas para a Mulher e a Secretaria de Saúde, através da Coordenação da Saúde
da Mulher realizou, durante o mês de agosto, ações de conscientização e
esclarecimento sobre as diferentes formas de violência contra mulher, divulgando
as redes de suporte disponíveis e os canais de comunicação existentes para
denúncias.

FALA AÍ MULHER
A Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio da Superintendência de Políticas para a Mulher, realizou uma pesquisa
com as mulheres de Arapiraca. O formulário “Fala aí, mulher!” norteará as ações a serem tomadas durante o ano, com o
objetivo de fortalecer à luta contra a violência à mulher. A pesquisa resultará em um relatório que direcionará todo o
planejamento da pasta, com foco na proteção e na garantia dos direitos das mulheres arapiraquenses.

PRÉ CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Como garantia de participação popular na Conferência Municipal de
Assistência Social, foram realizadas as pré conferências nas nove unidades dos
Centros de Referência em Assistência Social – CRAS. Trata-se de um processo
preparatório para a XI Conferência Municipal de Assistência Social, que tem o
objetivo de construir propostas que possam contribuir na execução da Política
de Assistência Social no município.

XI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Com o tema “Assistência Social: Direito do povo e Dever do Estado”, a Prefeitura
de Arapiraca, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, realizou a XI
Conferência Municipal de Assistência Social, realizada em agosto, no Planetário
Municipal. A Conferência Municipal, que acontece a cada dois anos, é um
importante espaço democrático, que reúne representantes dos poderes Legislativo,
Executivo e Judiciário, conselheiros, entidades de assistência, trabalhadores e
usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e da sociedade civil.

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA
INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (SIPIA)
Com o objetivo de informatizar os atendimentos realizados nos
conselhos tutelares do município, facilitando os encaminhamentos para
os órgãos da rede e qualificando a produção de relatórios estatísticos, a
secretaria de desenvolvimento social promoveu, a capacitação dos
técnicos para o uso do novo sistema, que potencializará a elaboração de
políticas em defesa da criança e do adolescente em nosso município.

PARCERIA COM EMPRESA DE SANEAMENTO GARANTE A
DOAÇÃO DE AGASALHOS
A empresa Agreste Saneamentos fez a entrega de diversos agasalhos para a prefeitura
de Arapiraca. Os mesmos foram arrecadados durante uma campanha desenvolvida
pela empresa. A secretaria Fabrícia Galindo e a assistente social Gerlande Fausto
participaram de uma visita técnica guiada na Estação de Tratamento de Água (ETA)
de Arapiraca, e pôde conhecer de perto o trabalho social desempenhado pela empresa.

HOMENAGEM AOS DIA DO PSICÓLOGOS
A empresa No dia 27 de agosto comemoramos o Dia do Psicólogo. A
secretaria homenageou seus profissionais com um convite para
participarem do Café Filosófico, em um momento de reflexão e
reconhecimento dessa categoria tão importante para o SUAS.

ATENDIMENTOS REALIZADOS NO 2º QUADRIMESTRE DE 2021
(maio, junho, julho e agosto)

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
o
o
o
o

16.191 atendimentos realizados nos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS;
21.973 atendimentos realizados no Cadastro Único;
114 atendimentos realizados ao público que buscavam benefícios eventuais;
1.078 visitas realizadas

PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
o
o
o
o
o

483 atendimentos realizados nos Centros de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS;
4.722 atendimentos realizados no Centro POP;
65 atendimentos realizados no Centro Dia;
223 atendimentos realizados nos Abrigos Institucionais Maria das Neves e Simone Dias;
219 visitas realizadas

POLÍTICAS PARA AS MULHERES
o 259 atendimentos realizados no Centro de Referência e Assistência a Mulher em Situação de Violência –
CRAMSV;

COMISSÃO DE INFORMAÇÃO E DIVULGAÇÃO
Fabrícia Silva de Araújo Galindo – Secretária de Desenvolvimento Social
Thais Omena da Silva – Diretora de Vigilância Socioassistencial
Rafael Marques de Souza – Técnico em Informática

COMISSÃO DE APOIO
Gisella de Oliveira Santos – Superintendente de Assistência Social
Edney José Gomes de Oliveira – Superintendente de Gestão
Glauce Kelly Lima Costa – Superintendente de Políticas para a Mulher
Bárbara Thais da Silva – Assessora Técnica
Iris Vieira Costa – Coordenadora de Planejamento
Gerlande Fausto Cavalcante – Diretora da Proteção Social Especial
Lívia Cybelle Lopes Cordeiro – Diretora da Proteção Social Básica
Maria Gineide Gomes de Castro – Coordenação Programa Criança Feliz

