
VI - CONSIDERAÇÕES

O principal objetivo desse trabalho é fortalecer a Assistência Social
enquanto política pública, de maneira a demonstrar a nossa expertise no
que se refere a garantia de direitos de nossos usuários, ou seja, quebrar
o paradigma da sociedade em relação ao assistencialismo na política de
Assistência social. 

Nós estamos aqui para muito além disso, a   Política Nacional de
Assistência Social (PNAS) define que sua principal função é a proteção
social dos cidadãos.

Demonstramos quem são nossos usuários de forma quantitativa nesse
primeiro momento, porém será realizada uma análise dos dados
apresentados, para que possamos realmente mapear o perfil de nosso
usuário.

Pontuamos a Rede Sócioassistencial executada em 2020, onde na
continuidade desse trabalho realizaremos uma análise da trajetória da
política de Assistência Social no município no que se refere a construção
das Redes de Proteção Social Básica e Especial e o aporte financeiro
alocados pelos Governos Federal, Estadual e Municipal.

No volume II desse estudo, apresentaremos uma análise qualitativa dos
dados com base no Censo do IBGE (base cartográfica) e a base dos dados
do Cadastro Único.

Pontuaremos os Benefícios sócioassistenciais vinculados a política de
Assistência Social, como estão e como poderão vir a ser.

            

Nesta primeira Análise do Diagnóstico Sócioterritorial do município de
Bauru, foi de fundamental importância a apresentação da metodologia
utilizada para a materialização da nova concepção de território para além
de uma demarcação geográfica, ou seja, por loteamento.

Um novo mapeamento foi construído com base nos setores censitários
do IBGE 2010, com o objetivo de podermos extrair dados quantitativos
que nos possibilitem realizar a leitura de nossos territórios de CRAS de
maneira mais próxima da realidade, analisando os dados quantitativos
com a realidade subjetiva da nossa vivência, ou seja, os dados
qualitativos, para que dessa forma possamos mapear nosso território
com as ações que temos e ações que precisamos implantar para nossa
população.

Foi adiado o início para a construção do mapeamento das ações da
política pública de Assistência Social, pontuando as ações propostas pela
Rede de Serviços Socioassistencial, analisando o que realmente
precisamos implementar, reavaliar e implantar.

Cabe aqui ressaltar, a importância da parceria realizada com a Secretaria
das Administrações Regionais (SEAR), a qual cedeu uma profissional de
arquitetura, que realizou todo o mapeamento cartográfico dos territórios
de CRAS, contribuindo com o trabalho apresentado.

O presente mapeamento fará com que possamos propor ações
interventivas junto as demais políticas públicas, com o objetivo de garantir
a população em situação de vulnerabilidade e risco social, ações do poder
público de acordo com as necessidades apresentadas.
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Desejamos a excelência da política de Assistência Social, que poucos
recursos tem para a efetivação de suas ações, e não somente para a
execução de serviços, programas, projetos e benefícios, para também
proporcionar ferramentas necessários para os técnicos, tanto da gestão,
quanto do campo, trabalharem com dignidade e com efetividade.

A informatização da política de Assistência Social é necessária, como
ferramentas e softwares precisam ser implantados para que os
profissionais da Vigilância Sócioassistencial possam dar agilidade ao
trabalho realizado.

O início está dado, e a partir dele construiremos o Diagnóstico
Sócioterritorial de nosso município de forma exitosa e ousando com a
implantação de projetos futuros.

Fará parte de nosso trabalho o mapeamento do perfil dos trabalhadores
do SUAS, profissionais da gestão e da Rede executora dos Serviços
Socioassistenciais.

A ferramenta utilizada para pontuar as proteções e desproteções dos
territórios “Mapa Falado”, terá sua aplicação ampliada e analisada de
forma mais aprofundada.

A articulação com o Sistema de Garantia de Direitos também irá compor
nossa análise. É de suma importância a articulação do Órgão Gestor com
os Conselhos afetos a política de Assistência Social.

Apresentaremos também, as ações da Vigilância Social e suas ações para
execução do controle social das ações propostas pela política de
Assistência Social junto as Organizações da Sociedade Civil.

A equipe técnica que realiza a construção do Diagnóstico Sócioterritorial
ousa propor, que ao final desse estudo, estaremos implantando o
Observatório de Política Pública da Assistência Social no município de
Bauru, de forma a sermos referência no mapeamento e análise de dados
de nossos territórios, com o objetivo de propor ações para as demais
políticas públicas, com dados fidedignos. É um trabalho a longo prazo,
mas se construído tecnicamente seremos capazes de mensurar nossas
ações e contribuir com as demais políticas públicas de forma eficiente.
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