
  

VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL DE LOUVEIRA:  

UM BREVE RELATO 
 

 

 

 

◦ Rodrigo dos Reis Gandia – Diretor 

◦ Grace Isabelle dos Santos – Assistente Social 

◦ Dídimo Nanine Lima da Silva – Administrativo 

 

Giany Aparecida Povoa  

Secretária de Assistência Social 



Louveira / São Paulo 

◦ Município Pequeno Porte II 

◦ Área: 55,133 km² 

◦ População: IBGE estimativa 2018 - 47.748 pessoas 

    Banco de Dados da prefeitura 2019: 45.823 pessoas 

◦ Densidade Demográfica: 831,13 (Banco de Dados Prefeitura – 2019) 

◦ Localização: Interior de São Paulo 

Microrregião de Jundiaí 

Mesorregião Macro Metropolitana Paulista 

◦ Rodovias: SP 330 (Rodovia Anhanguera); SP-348 (Rodovia dos 

Bandeirantes); SP-063 (Rodovia Romildo Prado). 

 



Mapa Rede Socioassistencial 
 



Gerenciamento da Informação da 
Política de Assistência no Município 

Contextualização: 

◦ Bom acesso a fontes secundarias: IBGE, Cadastro Único, 
Censo SUAS e plataformas MDS e etc. 

◦ Precário acesso as fontes primárias ou seja informações da 
rede socioassistencial municipal. 

◦ Em 2016 iniciamos o trabalho de revisão dos “Bancos de 
Dados” e “Controles de Serviços” existentes em cada 
serviço, bem como a criação para os que não tinham a 
gestão da informação. 

◦Após, firmamos um cronograma mensal para a informação 
começar a chegar no setor de Vigilância Social. (Painel 
Instrumentais - RMA Municipal)  
 

 



RMA 



Prontuário Eletrônico (Abril/2017)  



Com os serviços fornecendo informações, iniciamos o trabalho de 
“processamento de dados” condensando os resultados no Painel 
de Monitoramento. 
 



PAINEL DE MONITORAMENTO – 
RESULTADO DO 

PROCESSAMENTO DE 
INFORMAÇÕES  



Indicadores: Dados mensais 
sistematizados dos serviços  

 
 

◦Através das rotinas de coleta de informação dos 
RMA’s e registros de informações dos serviços 
criamos um banco de informações quantitativas. 

 

◦Os dados são agrupados por indicadores mensais 
em abas anuais. 
 









GEORREFERENCIAMENTO 



Onde estão os usuários da 
Assistência Social? 



Georreferenciamento: 
Mapas que espacializam a 

população e os usuários dos 
serviços nos microterritórios da 
politica de Assistência Social 

municipal.  
 



Mapa: Divisão do Município por 
Microterritórios 

 



Microterritórios- MT 

◦Composto por agrupamentos de bairros organizados 
pelos CRAS do município; 

◦As fronteiras dos microterritórios são difusas, mas nos 
mapas limitamos pelas rodovias ou ruas; 

◦A fonte de informação são os bancos de dados dos 
serviços alimentados e atualizados pela equipe; 

◦Vigilância Socioassistencial inseriu os microterritórios em 
todas as bases de dados conforme os bairros de cada 
usuário; 

◦Os MT são “vivos” quando houver mudanças (revisões), os 
mapas também mudarão. 
 















POPULAÇÃO 









LEITURAS 
SOCIOTERRITORIAIS 









Busca Ativa 
 
 



https://vigilanciasocioassistencial.wordpress.com/ 

 
OBRIGADA 

 

 

Equipe Vigilância Socioassistencial: 

 

◦ Rodrigo dos Reis Gandia – Diretor 

◦ Grace Isabelle dos Santos – Assistente Social 

◦ Dídimo Nanine Lima da Silva – Administrativo 

 

Giany Aparecida Povoa  

Secretária de Assistência Social 
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