
S M A S DECRETARIA UNICIPAL DE SSISTÊNCIA OCIAL DE OURADOS

Rua João Rosa Góes, 395 - (67) 3411-7708 / 3411-7720
semas@dourados.ms.gov.br / semas.psb@hotmail.com

CRAS – INDÍGENA
Aldeia Bororó - 8468-8164(67)

cras.indigena@hotmail.com

CRAS - PARQUE DO LAGO II
Rua Projetada I, S/N - Parque do Lago II - 3426-8513(67)

crasparquedolago@hotmail.com

CRAS - CACHOEIRINHA
Rua Eulália Pires, S/N - Cachoeirinha - (67) 3411-7138

cras.cachoeirinha@hotmail.com

CRAS – ÁGUA BOA
Rua Salviano Pedroso, 1050 – Jd. Água Boa - 3411-7738(67)

crassulmat@hotmail.com

CRAS - JD CANAÃ I
Rua Cândido de Carvalho, s/n Jd. Canaã I - (67) 3424-5411o-

roseducadora@hotmail.com

CRAS – JOCKEI CLUBE
Rua Potrerito s/n -  ao lado do PSF - 3428-5209o (67)

crasjoqueiclube@hotmail.com

CRAS – Vila Vargas
Rua Fradique Correa, s/n - Sede do PETIo

CASA DOS CONSELHOS
(67) 3411-7144

conselho.dourados@dourados.ms.gov.br

Seja um membro e venha
defender os direitos
socioassistênciais da

sua comunidade



CONSELHO GESTOR DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS

Quem fará parte do Conselho Gestor?

� Representantes da comunidade beneficiários da
Política da Assistência Social.

� Representantes da equipe técnica do CRAS.

� Representantes da rede socioassistencial.

O que é necessário para ser um membro do
Conselho Gestor?

� Uma pessoa conhecida, democrática, comunicativa,
participativa, responsável, de fácil acesso e bom
relacionamento na comunidade.

� Deve conhecer as ações, os Programas e os Projetos
desenvolvidos no CRAS.

O que é Conselho Gestor?

� O Conselho Gestor é um órgão permanente que
orienta e incentiva a participação da comunidade
objetivando o acesso aos serviços ofertados e a
integração com o CRAS.

Para que serve o Conselho Gestor?

� Acompanhar a gestão dos Programas, dos
Projetos e das  ações desenvolvidas no CRAS.

� Fortalecer a participação da comunidade, visando
o exercício pleno da cidadania.

Os conselheiros terão cargos iguais, não havendo um presidente ou representante mais importante, serão voluntários, ou seja,
não terão nenhum tipo de vínculo empregatício ou remuneração financeira, recompensa ou agrado pela sua participação.

O CRAS é uma unidade pública descentralizada da

política de assistência social, responsável pela

organização e oferta de serviços da Proteção

Social Básica do Sistema Único da Assistência

Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e risco

social dos municípios por meio do

desenvolvimento de potencialidades e aquisições,

fortalecimento dos vínculos familiares e

comunitários, e ampliação do acesso aos direitos

de cidadania.


