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REUNIÃO CT ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 001/18 

DADOS GERAIS 

Data: 16/02/2018 
 

Local: Agem Horário: 9h30 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

Rogélio Salceda PM Itanhaém 

Marcelo Lourenço PM Peruíbe 

Gisele Dominguez PM Praia Grande 

Maria de Lourdes Santos Oliveira PM São Vicente 

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 

Camila de Oliveira Rodrigues Fundação Casa 

Daniela Oliveira Fundação Casa 

Ernandes dos Santos Sena Fundação Casa 

Fernanda Joanim Fundação Casa 

Jane Salgado Andriani Petrizzo Fundação Casa 

Luiz Carlos Ribeiro Fundação Casa 

Priscila Gonçalves de S. P. Couto Fundação Casa 

Solange Rocha Santos Fundação Casa 

Sônia Maria Silva de Barros Fundação Casa 

Fernando Moreira de Oliveir PM Bertioga 

Ariella Vaz T. Melo PM Cubatão 

Viviane T. da Silva PM Cubatão 

Marcos Vinicius O. de Souza PM Itanhaém 

Felipe Galvão PM São Vicente 

Denise Bacchini Sec. Est. Desenv. e Assistência Social - DRADS 

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

Pauta divulgada em: 
08/02/2018 

Reunião iniciada às:  
9h35 

Término da Reunião às:  
12h01 

 
 

OBJETIVOS 

Item I - Apresentação do acompanhamento dos Programas Estadual e Federal da região; 
Item II - Cronograma de Capacitação da DRADS: Gestão do PBF e entrevistadores do 
Cadúnico: 
Item III - Portaria nº 517, de 20 de dezembro de 2017, que alteram as regras do repasse do 
IGD PBF; 
Item IV - Balanço do cadastramento dos idosos beneficiários do BPC no Cadastro Único e as 
estratégias para 2018;  
Item V - Reordenamento do Acolhimento de crianças e adolescentes - 2018; 
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Item VI - Sistema Socioeducativo na região; 
Item VII - Balanço de saldo referente a 2017 e execução financeira 2018; 
Item VIII - Cronograma das reuniões;  
Item IX - Outros assuntos de interesse regional. 

 

REGISTROS 

Ausências:  
Município: Guarujá, Mongaguá e Santos 
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 
Rodrigues e foram discutidos os seguintes aspectos: 

 Procuraram levantar alguns dados dos municípios;   

 Levantamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV feito 

pela Vera da DRADS; 

. Poucos registros; 

. Não recebem recursos; 

. Quanto mais público for atendido o recurso aumenta; 

 Comissão Intergestora Tripartite: informações – mudanças em relação a recursos 

federais; 

. A execução dos recursos não será por programa – desflexibilizou; 

. Nova flexibilização; 

. Mudará para proteção social especial – não terá mais média e alta; 

. Estadual ainda não tem notícias; 

. Como podem subsidiar tecnicamente os serviços de convivência; 

. DRADS BS sugeriu a Secretaria de Estado que seja feita capacitação para CREAS e 

Serviço de Convivência; 

. A ideia é ver os gargalos, estratégias, não perder prazos; 

- Cadúnico – Itanhaém – cobertura ao CAD está 158%; 

. Peruíbe – crescimento nos índices de cobertura; 

. Nova Portaria – 517 – nova regra do IGD, no fator multiplicador, alteração; 

. Tipos de benefícios que comportam o auxílio família; 

. O que impacta no IGDM são as atualizações; 

. O quanto o Programa Bolsa Família é bom para o município; 

- DRADS e Secretaria de Saúde estão trabalhando juntos – alinhamento técnico do que 

é o programa; 
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. Capacitação da DRADS iniciando com curso de Gestão do Cadúnico e Bolsa Família; 

. A educação precisa saber o que é esse programa; 

. Proposta é não trabalhar só com o município prioritário buscando os três públicos: 

educação, saúde e assistência social; 

. Depois da capacitação montagem de Planos de Ação; 

. Propor ações conjuntas dos municípios – Peruíbe; 

. Não tem como acelerar a capacitação – material Ministério de Desenvolvimento Social, 

instrutora Vera, trabalho em dupla; 

. Questionário entrevistador do CAD – tem que estar habilitado, tem que passar por 

curso do Ministério de Desenvolvimento Social; 

. Capacitação de entrevistadores por imersão; 

. MDS capacitação de instrutor de Cadúnico, DRADS indicou Itanhaém; 

- Programas estaduais; 

. Baixada Santista está com o pior índice; 

. Mudança de inserção dos usuários; 

. Não está sendo feita a vinculação das famílias; 

- 20 de fevereiro – capacitação – portal social – dois por município;  

. levar todas as dúvidas para entender porque a Baixada Santista está com o pior 

índice; 

. Balanço BPC cadastro único também está baixo; 

- Sistema socioeducativo; 

. Luiz Carlos da Fundação Casa procurou a DRADS; 

. MDS pesquisa sobre medidas socioeducativas em meio aberto – saber como estão 

nesse serviço; 

. Período de 19 de fevereiro a 2 de março – sistema para colocar os dados; 

. Este ano a Fundação Casa está buscando aproximação, buscando quais os Planos 

decenais de Medidas Socioeducativas que foram aprovados; 

. Dificuldade em encontrar: foram elaborados? Foram aprovados? 

. Fundação Casa – apoio aos municípios quanto a elaboração; 

. Proposta de montar grupo dos municípios, DRADS e Fundação Casa; 

. Necessidade de aprovação do CONDECA; 

. Trocar ideai com a família do internado; 

- Aprovação de criação de Grupo de Trabalho de Medidas Protetivas: CREASdos 9 

municípios, Fundação Casa e DRADS. Chamar o Poder Judiciário depois; 

. Demanda gargalos; 
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. Trazer para a primeira reunião do Grupo de Trabalho como está, em que pé, o seu 

Plano Decenal de Medidas Socioeducativas; 

. Reunião do GT dia 06/03, às 9h00, na AGEM; 

- Reordenamento do acolhimento de crianças e adolescentes 2018 – DRADS conversará 

com os municípios; 

- Não perder a gestão do serviço; 

- SIG SUAS – Sistema de Gestão do SUAS do Estado, acompanhar por ele; 

- Montagem de cronograma de visitas; 

- Saldo de recursos: 

. Federal – todos os municípios estavam com repasses parados; 

. Eles têm dificuldade em gastar o recurso e a DRADS de capacitá-los; 

. A maior parte dos recursos é dos municipios; 

. Usar os recursos pois é da população; 

. Jucimara propôs dos municípios se juntarem e utilizarem esses recursos em 

capacitação; 

. Recursos do Fundo do Condesb não dá para ser utilizado nesse tipo de atividade; 

. PIC/PG – Programa de integração e Cidadania estão trabalhando com voluntários; 

. Representante de Peruíbe levantou a experiência de Miracatu; 

. Representante de Itanhaém colocou que é pequena a adesão para capacitações; 

. Utilizar o recurso que está parado em capacitações; 

. Dificuldades jurídicas; 

. Peruíbe já está usando outras modalidades ao invés da Tomada de Preços; 

. Representante da Fundação Casa propôs a utilização de Ata e Registro de Preço; 

. Rosana de São Vicente informou que o Fundo Municipal é reconhecido como unidade 

orçamentária; 

. Denise da DRADS – um funcionário que seja responsável; 

. Fernando de Bertioga informou que já utilizam a Ata e Registro de preços há um 

tempo; 

. A maior parte dos serviços é feito por ata; 

. Problema unidade orçamentária – relato do que fizeram; 

. Ampliaram o quadro, a estrutura, setorizaram para atendimento específico as 

Secretarias o que facilitou e agilizou; 

. Prestação de contas – municípios enviarem para a DRADS; 

. Necessário parecer da DRADS para reprogramação; 

. Pensar se é interessante fazer a reprogramação; 
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. Denise disse que é um absurdo o recurso ser devolvido pelos municípios; 

. Representante de Peruíbe – DRADS mostrar – inverter pirâmide, mostrar no que 

investir; 

. Jucimara disse que a DRADS e Gestor pedirem apoio aos Prefeitos; 

. Representante de Peruíbe colocou que a DRADS proponha a ação; 

. Denise, da DRADS informou que no exercício de 2017 tem o Termo de Adesão onde é 

falado sobre prestação de contas e prazos; 

. Para receber em 2018 o que é preciso entregar; 

. Na Baixada Santista nenhum município entregou e com isso não receberam recurso; 

. Pendências. Documentos. Podem dentro da mesma proteção usar o recurso; 

- Modificações do Termo Fundo a Fundo – quatro responsáveis pela execução 

financeira; 

- Execução financeira de 2017 já deve ser lançada no PMAS; 

- 23/02/18, às 15h00 – assinatura de repasse Fundo a Fundo, no Palácio dos 

Bandeirantes; 

- Reprogramação – 28/02, com ata do Conselho; 

- Cronograma de reuniões – bimestrais, sempre na terceira sexta-feira do mês: 20/04, 

15/06, 17/08, 19/10, 14/12; 

- Próxima reunião – Pacto aprimoramento e PETI; 

 Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada. 
 

 
Santos, 16 de fevereiro de 2018 

 
 
 

JUCIMARA DIAS A. RODRIGUES 
  Coordenadora 

 
 

LUCIANA FREITAS LEMOS DOS SANTOS 
Secretária 


