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IDENTIFICAÇÃO
CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social
PSEMC: Proteção Social Especial de Média Complexidade
Município: Água Boa – MT
PMAS - Política Municipal de Assistência Social
SUAS – Sistema Único de Assistência Social
SMAS - Secretaria Municipal de Assistência Social
Porte do município: Pequeno Porte II
Nível de gestão do município: Gestão Plena
Secretária Mun. de Ass. Social: Juliana Rosa de Souza Kolankiewicz
Abrangência: Municipal
Endereço: Rua 09 nº 1094 Centro II
Fone: (66) 3468-2335
E-mail: creas_ab@hotmail.com

EQUIPE
Coordenadora: Lilian Rodrigues da Costa
Assistente Social : Wanderson Ferreira Clemente
Assistente Social: Heloíse Gonçalves Rezende
Psicóloga: Cláudia C. P. de Carvalho
Educadora Social: Maria Marlene Zandoná Galle
Auxiliar Administrativo: Suzan Kely Ferraz Martins
Auxiliar de serviços diversos: Cristina Maria Eckert
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DESCRIÇÃO DA UNIDADE
O CREAS se constitui como pólo de referência, coordenador e
articulador da Proteção Social Especial de Média Complexidade, sendo uma
unidade pública estatal de abrangência municipal ou regional responsável pela
oferta de orientação e apoio especializado e continuado de assistência social a
indivíduos e famílias com seus direitos violados, mas sem rompimento de
vínculos.

PÚBLICO-ALVO
Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas idosas, pessoas com
deficiência e suas famílias que vivenciam situações de ameaça e violações de
direitos por ocorrência de abandono, violência física, psicológica, sexual,
exploração sexual comercial, vivência de trabalho infantil e outras formas de
submissão a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida
e os impedem de usufruir de autonomia e bem-estar, além de pessoas em
situação de rua e acompanhamento de jovens em cumprimento de medidas
socioeducativas em meio aberto.
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OBJETIVO

O presente relatório visa apresentar dados referentes às crianças e
adolescentes atendidas no CREAS, comparando o ano de 2019 com o ano de
2020.
Os dados aqui apresentados tem como base os registros documentais
do CREAS.

OBSERVAÇÕES NECESSÁRIAS
É importante ressaltar que o papel e o trabalho do CREAS de modo
algum pode se confundir com o papel dos órgãos do sistema de defesa e
responsabilização, a exemplo de delegacias e órgãos do Poder Judiciário,
cabendo ao CREAS a função de atender e acompanhar as famílias e/ou
indivíduos, resguardando-se o que dispõe o código de ética e as
orientações dos respectivos conselhos de categoria profissional.
Além disso, os relatórios do CREAS não devem se confundir com a
elaboração de “laudos periciais”, relatórios ou outros documentos com
finalidade

investigativa

que

constituem

atribuição

das

equipes

interprofissionais dos órgãos do sistema de defesa e responsabilização.
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DADOS QUANTITATIVOS DAS VIOLAÇÕES
Observação: É preciso levar em consideração que uma criança pode sofrer
vários tipos de violências e estas podem ser provocadas por pessoas
diferentes.

2019

2020

FÍSICA, PSICOLÓGICA OU

FÍSICA, PSICOLÓGICA OU

SEXUAL:

SEXUAL:

88 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

174 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

NEGLIGÊNCIA:

NEGLIGÊNCIA:

44 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

78 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

EXPLORAÇÃO SEXUAL

EXPLORAÇÃO SEXUAL

01 CRIANÇA/ADOLESCENTE

04 CRIANÇAS/ADOLESCENTES

Observando a tabela acima, percebe-se um crescimento no
número de violências provocadas contra crianças e adolescentes de 2019
para 2020, conforme apresenta o gráfico abaixo:
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