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Municípios paulistas 
enviaram delegados 
para escolher aqueles 
que irão a Brasília, no fim 
do ano, discutir futuras 
políticas públicas

O Estado de São Paulo vai levar 176 
delegados à 7ª Conferência Nacional 
de Assistência Social, a ser realizada 

no final de novembro e início de dezembro, 
em Brasília (DF). Eles foram eleitos entre os 
dias 22 e 23 deste mês em evento no 
Memorial da América Latina, na capital, com 
a presença de 598 representantes estaduais, 
sendo 92 da capital. O encontro foi promovi-
do pelo Conselho Estadual de Assistência 
Social (Conseas), com o apoio da Secretaria 
de Estado de Assistência e Desenvolvimento 
Social (Seads). Além dos delegados, os parti-
cipantes também votaram 130 propostas que 
serão levadas ao evento nacional. 

O presidente do Conseas, Adriano Borges 
Domingos da Silva, diz que o encontro foi a 
oportunidade de reunir todos que atuam em 
assistência social no Estado, para repensar 
futuras políticas públicas que melhorem o 
atendimento àquele que necessita. O tema 
escolhido para discussão durante os dois 
dias no Memorial foi Participação e Controle 
Social no Sistema Único de Assistência Social 
(Suas), análogo ao Sistema Único de Saúde. 
O Suas regula e organiza serviço, programa, 
projeto e benefício socioassistencial, com 
participação do poder público e da socieda-
de, em todo território nacional. 

O Conseas reúne representantes do 
governo estadual (secretarias) e da socieda-
de (entidades assistenciais). Adriano Borges 
é representante das entidades, enquanto a 
vice-presidente, Rosa Elisa Berton Federici, 
é assessora técnica do gabinete da Seads. 

São Paulo elege representantes para
a 7ª Conferência de Assistência Social

Além dos 176 delegados escolhidos para 
ir a Brasília no final do ano, haverá mais 
oito representantes paulistas escolhidos no 
âmbito do Conseas. Rosa Elisa conta que 
antes do congresso, no Memorial, o Conseas 
organizou seis reuniões regionais, de abril 
a maio, em grandes cidades do Estado, 
com representantes de municípios vizinhos. 
“Esses encontros localizados serviram para 
colher propostas e escolher delegados das 
cidades”, informa a vice do Conseas. Além 
desses eventos, cada cidade paulista realizou 
seu próprio congresso, entre julho e agosto. 

Rosa Elisa assegura que a adesão à causa 
foi tão grande que apenas 20 municípios não 
se reuniram individualmente. Os delegados 
selecionados para vir ao Memorial represen-
taram pessoas, do município ou de entida-
des, que atuam diretamente em assistência 
social e também usuários – aqueles que se 
beneficiam dos programas. Entre as propos-
tas votadas no congresso e que serão levadas 
a Brasília, Rosa Elisa cita o estímulo à maior 
adesão de entidades assistenciais ao Suas, 
fortalecimento dos vínculos de parceria entre 
as secretarias estaduais e as municipais e a 
ampliação de recurso financeiro às cidades, 
que são os agentes públicos encarregados de 
empreender programas assistenciais. 

Da parte do governo estadual, este ano 
foi autorizada verba de R$ 357 milhões para 
ações de assistência social básica e especial. 
Conforme determinação do Suas, a primeira 
é aplicada na comunidade (cidade ou bairro) 
e se refere ao atendimento a famílias que se 
encontram em situação de vulnerabilidade 
social. A outra, para casos mais graves, trata 
do auxílio ao indivíduo ou à família sob risco 
como, por exemplo, criança abusada sexual-
mente ou perseguida por traficantes.    

Otávio Nunes  

Da Agência Imprensa Oficial

A Companhia de Processamento de 
Dados do Estado (Prodesp) fará pregão presen-
cial dia 14 de outubro para definir o nome do 
responsável pela expansão da Rede Intragov 
para 2011-2015. Esta é a próxima etapa do 
edital de licitação lançado dia 26 de agosto 
pela empresa para prover a continuidade ope-
racional do serviço de dados e telecomunica-

Odair Gomes veio de Barretos, onde 
trabalha num ginásio de esportes criado 
especialmente para atender às crianças de 
famílias pobres da cidade. Junto com ele, 
outros três delegados do município famoso 
pela Festa do Peão de Boiadeiro. A jovem 
Marina Lopes Fernandes Alves, delegada da 
zona leste da capital, trabalha num Centro 
de Referência de Assistência Social (Cras), 
no Bairro da Penha, onde atende aos ido-
sos, deficientes e outros. Sua maior preocu-
pação, além da escolha de representantes 
ao congresso nacional, era em relação à 
mudança do Cras para um novo prédio. 
Essas unidades, instaladas em toda cidade 
brasileira, são integrantes do Suas.

Do município de Casa Branca, chegou a 
assistente social Daiane Aparecida Castoldo 
Bittencourt. Entre as reivindicações aprecia-

das no encontro estadual, uma das mais 
importantes, no entender dela, é a aprova-
ção da Proposta de Emenda Constitucional 
(PEC) 431, que obriga municípios a destinar 
o mínimo de 5% do orçamento em progra-
mas de assistência social.

Eles vieram de longe

Secretaria realiza 
ações em favor da 
pessoa com deficiência

A Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, em parceria com o Centro 
de Estudos e Pesquisas de Administração 
Municipal (Cepam), está empenhada em 
aprimorar a gestão de suas políticas públi-
cas, em especial na atuação com os muni-
cípios paulistas. Por isso, a pasta lançou o 
Observatório dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, que registra programas, projetos 
e ações em prol dessa expressiva parcela da 
população e dissemina iniciativas inclusivas 
em todo o Estado.

Gestores dos municípios e representantes 
das organizações da sociedade civil do Estado 
de São Paulo podem registrar, pela internet, 
as ações que desenvolvem. As respostas deve-
rão ser enviadas até o dia 5 de outubro. As 
informações obtidas poderão ser utilizadas na 
estruturação de outros projetos.

Da Assessoria de Imprensa da Secretaria 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência

SERVIÇO
Para preencher o questionário do 
Observatório, basta acessar o site 
http://bit.ly/deficiencia. Em caso de dúvida, 
ligue (11) 3811-0428 / 0359 ou envie 
e-mail para cogeppcepam@sp.gov.br

ções do governo paulista. O credenciamento 
dos representantes das empresas licitantes e o 
recebimento dos envelopes com as propostas 
e documentos de habilitação serão feitos às 
9 horas, na sede da Prodesp, em Taboão da 
Serra, na Região Metropolitana de São Paulo. 
O critério de julgamento das propostas é o de 
menor preço total mensal pelo serviço.

A Rede Intragov interliga todas as secre-
tarias de Estado e órgãos da administração 
estadual. Através dela trafegam dados de 
áudio, voz e imagem, como as comunicações 
da polícia, de hospitais públicos, escolas e de 
postos do programa Acessa SP. Atualmente, 
este serviço é prestado pela Telefônica, em 
contrato de R$ 245 milhões pelo quinquênio 
2005/2010. Oferece 14 mil links em opera-
ção e velocidade de tráfego variando entre 
64 Kbps e 1 Gbps por segundo.

Novo contrato – O novo acordo 
prevê oferta de 17 mil links em janeiro de 
2011 e depois 20 mil em 2013. A velocida-
de estipulada é de 64 Kbps a 2,5 Gbps. A 
novidade é a obrigação de a empresa ven-
cedora manter uma unidade de serviços da 
operadora na sede da Prodesp. A medida 
tem por objetivo prevenir panes e oferecer 
rápido atendimento em caso de emergên-
cia. De acordo com Mário Bandeira, presi-
dente da Prodesp, a expansão da Intragov 
vai ampliar a oferta de serviços eletrônicos 
e contribuir para a modernização da gestão 
pública paulista. “Nosso objetivo é aproxi-
mar cada vez mais o cidadão da administra-
ção estadual”, explica. 

Rogério Silveira  

Da Agência Imprensa Oficial

Soluções para o governo eletrônico
Vinculada à Secretaria Estadual de Gestão Pública, a Prodesp é a maior empresa esta-

dual de tecnologia da informação do País. Teve receita bruta de R$ 450,8 milhões em 2008 
e possui certificados ISO 9001, 27001 e 20000. É gestora dos programas Poupatempo e 
Acessa SP e responde também pelo desenvolvimento de soluções de governo eletrônico 
como IPVA on-line, licenciamento eletrônico, videoconferências criminais e o Emprega São 
Paulo. Sua central de dados tem mais de mil servidores instalados e capacidade de arma-
zenamento de 80 terabytes, espaço suficiente para guardar 30 bilhões de registros.

Prodesp prepara expansão da rede 
do serviço estadual até 2015
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Quase 600 representantes estaduais, no Memorial, para a escolha dos delegados

Odair, Marina e Daiane: propostas

Bandeira: expansão da Rede Intragov


