Referência: Nota da Frente Nacional dos Prefeitos
Assunto: Alteração no Bolsa Família

A Secretaria Municipal da Assistência Social, por meio de sua secretária Sra. Renata
Correa Gregoldo, com a finalidade de auxiliar a Prefeitura da cidade de Ribeirão Preto/SP, e o
Prefeito Sr. Duarte Nogueira, na resposta a Frente Nacional dos Prefeitos – FNP, ressalta a
priorização no atendimento global e acolhedor da cidade, assim, referente a nota sobre as alterações
no Bolsa Família, manifesta total apoio a postura adotada pela FNP, considerando o que segue:
A robotização do Cadastro Único – Cadúnico, representa um retrocesso no sistema de
proteção social, sendo certo que acarretará prejuízos a população vulnerável, pois se perderá o
acolhimento humanizado ao beneficiário;

O CRAS é a porta de entrada da política de Assistência Social, com o acolhimento
realizado por meio dele para o CadÚnico é possível identificar as demandas sociais que recaem
sobre o indivíduo e sua família, bem como, identificar possível violação de direito ou situação de
extrema pobreza e risco;

O contato do beneficiário com o CRAS, ainda possibilita a inclusão e encaminhamento
aos diversos serviços e programas sociais, a Rede Protetiva e a Rede Intersetorial, dando acesso a
população a todos os entes e serviços públicos;

No CRAS o beneficiário encontra um funcionário ou servidor público (entrevistador ou
assistente social) treinado para preencher o extenso formulário, eivado de termos técnicos e de
difícil compreensão para o cidadão. Lembrando ainda, que muitos beneficiários são analfabetos, o
que impossibilitará o preenchimento do formulário por ele via aplicativo, ocasionando o NÃO
ACESSO a serviços e programas sociais e outros;
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Outra situação importante é o fato de que muitos beneficiários têm dificuldades ou não
possuem acesso à rede mundial de computadores (internet), tão pouco, possuem equipamento
eletrônico capaz de auxiliar no acesso ao CadÚnico e preenchimento do formulário do mesmo;

Ressalte-se ainda, as informações colhidas na entrevista para o Cadastro único, norteiam
as políticas públicas de diversas áreas, como: habitação, educação, saúde e esporte.

Por fim, vale lembrar que a principal justificativa para a implantação do aplicativo, qual
seja, de se evitar fraudes e irregularidades no Cadúnico, não condiz com a realidade, haja vista a
experiência com o aplicativo utilizado para auto cadastro dos cidadãos que se socorrerão ao auxílio
emergencial em tempos de pandemia, notou-se falhas de confiabilidade nos dados causando
desperdício de recursos públicos.

Portanto, a tecnologia e modernização dos programas e serviços públicos são sempre
bem vindas e aceitas, contudo, devem priorizar e beneficiar a população, especialmente a mais
vulnerável, e não acarretar prejuízos e retrocesso, como no caso em concreto.

Reitera o total apoio Frente Nacional dos Prefeitos, no que tange a nota sobre a
alteração do Cadastro Único.

Coloco-me a disposição para outros esclarecimentos.

Sendo o que tinha a apresentar, cordiais cumprimentos.

Renata Corrêa Gregoldo
Secretária Municipal de Assistência Social

Exmo. Sr. Prefeito Municipal
Sr. Duarte Nogueira
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