
         Secretaria Municipal de Assistência Social  de Redentora 

Atribuições da Secretaria 

Órgão encarregado de promover atividades relativas á prestação de serviços assistenciais à 

comunidade e desenvolvimento local e sustentável por meio de oferecimento de ações que 

fomentem o empreendedorismo e incremento de renda familiar. 

JANEIRO  

 

No mês de janeiro o Prefeito Nilson recebeu um oficio da Secretaria de Estado da Igualdade, 
Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social sobre o Projeto Melhores Amigos onde foi 
encaminhado para  Secretaria Municipal de Assistência Social, para dar início a elaboração do 
Projeto . 

 

Redentora foi selecionada a participar do Programa “Melhores Amigos”, a primeira ação estadual 
destinada à castração de animais domésticos – cães e gatos fêmeas, em situação de rua, 
semidomiciliados e domiciliados de famílias em situação de vulnerabilidade social. 

O projeto é do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Igualdade, Cidadania, Direitos 
Humanos e Assistência Social (SICDHAS), e visa a atender, no mínimo, a 200 animais em Redentora 
através da ação. 

No Brasil, vemos diariamente nas ruas o descaso com a vida dos animais, sendo que milhares deles 
estão sujeitos ao abandono por parte dos seus donos e do Poder Público. O objetivo do projeto é a 
castração para fins de controle populacional de cães e gatos fêmeas. 

Outro objetivo é conscientizar a população sobre a guarda responsável, controle de zoonoses e saúde 
pública. 

O Prefeito Nilson Paulo Costa e a Primeira Dama e Secretária Municipal de Educação e Cultura, Eliane 
Amaral Costa, reuniram-se no último dia 26 de janeiro com a titular da SICDHAS, Regina Becker, e com 
a integrante da equipe técnica da Secretaria, Carla Capintaneo, em Porto Alegre, para tratar sobre o 
assunto. 

 

O  Cras  segue normalmente com suas atividades de rotina. 

O mês foi de poucas atividades pois início de ano, muitos funcionários em férias . 



 O mês de janeiro se encerra com os seguintes resultados de atendimentos da Secretaria de 

Assistência Social e CRAS: 

 

                             Assistência Social – 243 

                                        Cras - 25 

                        Conselho Tutelar- 88 

     

 No setor de Documentações e Junta Militar: 24 atendimentos  

 Assistente Social da Gestão: 175 atendimentos  

 Setor de Bolsa-Família: 46 atendimentos  

O CRAS Sagrada Família: 25 atendimentos 

 

 

 


