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1. Conclusão do cadastramento das famílias ausentes na 1ª etapa

de intervenção

2. Alimentação sistemática do banco de dados do Departamento

de Serviço Social e atualização contínua das informações

3. Realização de ações participativas que incluam os beneficiários

no planejamento e na execução do Trabalho Social, tais como:

reuniões informativas, rodas de conversa, constituição ou

fortalecimento de grupos representativos, reuniões de

planejamento comunitário, e outras ações que contribuam para

ampliar o conhecimento da proposta de intervenção

4. Realização de plantões sociais como canal de acesso à

informação

5. Realização de reuniões semanais com grupos de 100 famílias

para apresentação da proposta de intervenção

6. Definição de estratégias para impedir o crescimento da

ocupação; 

7. Desenvolvimento e aplicação de instrumental para mapeamento

de aceitação e resistências à intervenção por parte dos moradores

e definição das estratégias de negociação para eventuais ajustes

ao projeto físico

8. Inclusão de lideranças ou instâncias de representação

existentes e potenciais, no planejamento, acompanhamento e

avaliação das ações, incentivando a participação e controle social

na resolução dos problemas

9. Realização de rodas de conversa sobre necessidades da

comunidade e busca de alternativas para superação de

dificuldades, identificando moradores que se mostrem com

potencial para liderar e/ou representar a comunidade

10. Constituição e implementação das ações da Comissão de

Representantes - CRE

11. Realização de reuniões técnicas intersetoriais para nivelamento 

de informações, deliberações e definições referentes à

implementação do projeto

12. Orientação e encaminhamento dos beneficiários para os

serviços e equipamentos públicos disponíveis, conforme

necessidades específicas das famílias

13. Elaboração de estudo técnico referente à geração de renda

das famílias, considerando: profissões, ocupações autônomas e

formais, gênero, atividades econômicas e renda

14. Realização de pesquisa para conhecer potencial profissional

dos beneficiários, a fim de viabilizar a absorção de mão de obra

pelas empresas contratadas
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15. Realização de ações que potencializem os comércios locais,

promovendo aperfeiçoamento técnico e legal, para aumentar a

geração de renda local

16. Realização de articulações para inclusão escolar e capacitação

para o trabalho, especialmente para o grupo de meninos

adolescentes e jovens, mulheres e público LGBTQI+, visando à

redução do analfabetismo, o estímulo à sua autonomia e à

geração de renda

17. Realização de ações visando à elevação dos patamares de

renda por meio da inclusão escolar e capacitação para o trabalho,

especialmente de mulheres chefes de família, em situação de

pobreza extrema, visando a redução do analfabetismo, o estímulo

a sua autonomia e geração de renda

18. Planejamento e articulação para realização de apoio ou

promoção de atividades de capacitação e requalificação

profissional e encaminhamento ao mercado do trabalho, conforme

indicações da pesquisa de mercado do trabalho, aproveitando as

oportunidades proporcionadas por parcerias, programas e leis

existentes

19. Articulações com a Secretaria Municipal de Educação – SME e

Secretaria Estadual de Educação – SEED para inclusão das

crianças, adolescentes e adultos que não concluíram seus estudos

20. Realização de grupos trimestrais, oficinas e rodas de conversa

com os moradores, abordando temas relacionados à convivência,

direitos e deveres do morador, uso do espaço comum, segurança,

conservação, prevenção ao vandalismo, entre outros

21. Planejamento e realização de atividades de convivência,

estimulando a criação de vínculos entre as famílias beneficiárias e

incentivando o exercício da cidadania

22.Realização de Oficinas Orientativas sobre planejamento e

gestão do orçamento familiar, bem como sobre a racionalização

dos gastos com a moradia

23. Realização de oficinas para mulheres e público LGBTQI+

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Intersexo e

outros) onde possam compartilhar suas experiências e

necessidades

24. . Elaborar estudo técnico dos grupos prioritários para definição

das unidades habitacionais, conforme necessidades específicas

considerando: deficiências, limitações de mobilidade, famílias

numerosas, idosos, comércios e serviços

25. Realização de Reunião de Pré-Sorteio com as famílias a serem

reassentadas

26. . Realização de reunião para sorteio/destinação das unidades,

respeitando os critérios de relações de vizinhança, prioridades para 

idosos, pessoas com deficiência e famílias numerosas, conforme

estudo técnico realizado



27. Realização de vistoria técnica das unidades habitacionais

juntamente com o engenheiro da construtora

28. Assinatura de contrato com as famílias beneficiárias

29. Avaliação de necessidades específicas das famílias incluindo

levantamento do número de famílias que necessitarão de

caminhão para mudança 

30. Preparação e apoio às famílias em todo processo de

reassentamento provisório e definitivo

31. Visita individual nas unidades habitacionais para orientações

quanto a correta utilização e conservação dos equipamentos

internos

33. Entrega de Manual informativo às famílias com orientações a

respeito da educação patrimonial

34. Realização de grupos, oficinas e rodas de conversa com os

moradores, abordando temas relacionados à convivência, direitos

e deveres do morador, uso do espaço comum, segurança,

conservação, prevenção ao vandalismo, entre outros.

35. Realização de reuniões técnicas intersetoriais para nivelamento 

de informações, deliberações, avaliação da necessidade de

redirecionamento das ações e definições referentes à finalização

do projeto

36. Aplicação de Pesquisa de Satisfação Final com 20% das

famílias beneficiárias, atendendo às orientações da Matriz de

Avaliação do governo federal

37. Entrega de folder reforçando os serviços prestados pela

Administração Regional e rede social local, bem como sobre o

encerramento do Trabalho Social da Cohab

38. Elaboração de Relatório Final conforme orientação da Matriz

de Avaliação do governo federal


