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REUNIÃO CT ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 001/17 

DADOS GERAIS 

Data: 18/04/2017 
 

Local: Agem Horário: 14h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Regina R. Costa PM Guarujá 

Joseania da Silva PM Itanhaém 

Marcelo Lourenço PM Peruíbe 

Vania Gimenez PM Praia Grande 

Humberto Martinez PM Santos 

Rosana Russo PM Santos 

Rosana Aparecida Caruso PM São Vicente 

Jucimara Dias A. Rodrigues  
Sec. Est. Desenv. e Assistência Social - 
DRADS 

Convidados:  

Luciana Freitas Lemos dos Santos AGEM/Condesb 

Rosemary S. Santos PM Itanhaém 

Rui Lemos Smith PM Praia Grande 

Vera Teresa A. P. dos Santos 
Sec. Est. Desenv. e Assistência Social – 
DRADS 

Pauta divulgada em: 
11/04/2017 

Reunião iniciada às:  
14h35 

Término da Reunião às:  
16h15 

 
 

OBJETIVOS 

Item I – Planejamento das atividades da Câmara Temática para 2017; 
Item II – Lei do SUAS Municipal; 
Item III – Informes: 
- Portal social e Programas de Transferência de Renda Estadual; 
- Grupos de Trabalho Vigilância Socioassistencial e ações estratégicas do PETI; 
- Monitoramento dos municípios 2017; 
Reunião regional conjunta CRAS e CRES de abril; 
Oficinas SENAC; 
Programa SP Amigo do Idoso; 
Item IV – Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Município: Bertioga e Cubatão 
Estado: Emprego e Relações do Trabalho, Esporte, Lazer e Juventude, Turismo, Justiça e 
Defesa da Cidadania e Saude. 
 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática, Jucimara 
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Rodrigues e foram discutidos os seguintes aspectos: 
- Entrega de cartaz aos representantes das prefeituras referente a proteção de crianças; 

- Lançamento de metas do pacto de aprimoramento do SUAS 2014; 

- Relatório de metas; 

- Material Encontro regional BPC; 

- Planejamento de ações para 2017; 

- Lei do SUAS municipal é uma das metas do pacto de aprimoramento; 

- Como está no Estado; 

- Regulamentação do Suas no Estado de São Paulo; 

- Itanhaém passaram para o legislativo estão marcando conferência com a população, 

estão parados por que estão sem técnicos; 

. Não é prioridade para o legislativo; 

. Deram um salto de qualidade grande; 

. A gestão está comprometida; 

- Vania de Praia Grande - problema para completar equipe, chamando concursados; 

- Não tem notícias sobre a lei; 

- Rosana de São Vicente colocou que a lei foi promulgada em novembro do ano 

passado; 

- Definir critérios que são colocados de forma genérica; 

- Regina de Guarujá informou que eles tem projeto de lei; 

- Não havia sido encaminhado para o legislativo; 

- Está sendo feito estudo para que seja encaminhado ao legislativo; 

- Marcelo de Peruíbe disse sobre a reestruturação de todos os serviços; 

- Pediu ajuda para quem tem minuta dessa lei; 

- Rosana de Santos esclareceu que estão estudando e pesquisando a lei; 

- A questão da legislação fica abstrata em relação ao orçamento, tem que estar ligada 

ao orçamento; 

- LDO feita com 45 % a menos; 

- Metade da rede terá que ser fechada; 

- Jucimara colocou no que a DRADS pode ajudar as prefeituras; 

- DRADS na porta do Prefeito, colocar no Condesb; 

- Peruíbe colocar um Advogado em cada Secretaria; 

- Primeiro caminho criar uma lei forte; 

- Santos levantou a questão de estudo sobre questão orçamentária Ipea por conta da 

vinculação do benefício da prestação continuada, assistência social vai seguelar dentro 
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dela mesma; 

- Necessidade de um judiciário forte; 

- Conselhos estão sem força; 

- Jucimara sair como proposta da CT o orçamento na Assistência Social; 

- Trabalhar olhando a realidade de cada município; 

- Rui de Praia Grande informou que  os prefeitos se reuniram e  levantaram prioridades 

regionais que serão levadas aos governos estadual e federal; 

- Levantar as prioridades de assistência social; 

- Jucimara necessidade de recursos municipais, vinculados a assistência social; 

- Portal social e PTRs estaduais; 

 Informes: 

 Instrutores – a DRADS BS é a única que não faz imersão no Estado; 

 Capacitação dos instrutores pelos municípios, DRADS BS continuará acompanhando; 

 Cadastro único – parcerias de outras entidades; 

 Grupos de trabalho AEPETI – ações estratégicas do PETI; 

 Monitoramento pela DRHDS; 

 Pactuação feita em 2014; 

 Plano com base nos cinco eixos; 

 Municípios verem se há esse plano e como está a Baixada Santista: Guarujá, 

Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Santos, São Vicente – recebem aporte financeiro; 

 Sem aporte financeiro – Cubatão, Bertioga e Mongaguá; 

 Ações desenvolvidas em 2016; 

 Proposta para 2017: 

 Participação da vigilância socioassistencial; 

 Simpeti – Sistema de Monitoramento – informações de 2014 a2016 devem ser 

atualizadas até 28/04; 

 Vigilância socioassistencial – alta complexidade criança e adolescente; 

 Reunião Regional de abril e oficinas SENAC: levar também os atores da pessoa 

portadora de deficiência: 

 Oficinas SENAC 27 e 28/04 – CRAS, proteção básica e média; 

 27/04 – Bertioga, Peruíbe, Santos e São Vicente; 

 28/04 – Guarujá, Itanhaém, Praia Grande, Mongaguá e Cubatão; 

 Monitoramento e supervisão dos municípios para 2017; 

 Visitaram cada município nesse começo de gestão; 

 Programa SP Amigo do Idoso; 
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 Selo amigo do idoso 

 Ações para 2017 

 Média regional do IGDM e IGD SUAS; 

 DRS estão querendo trabalhar em conjunto com a DRADS – atualização no SIG PBF;   

 Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 
 

 
Santos, 18 de abril de 2017 

 
 
 

JUCIMARA DIAS A. RODRIGUES 
  Coordenadora 

 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


