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REUNIÃO CT ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 004/15 

DADOS GERAIS 

Data: 16/10/2015 
 

Local: Agem Horário: 09h00 

Tipo de Reunião: trabalho 

Lista de Participantes: 

Nome Entidade 

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

Naiara C. Teixeira DRADS/BSA 

Elizabete Maria Gracia da Fonseca PM Guarujá 

Joseania da Silva PM Itanhaém 

Eliana Ventura da Silva PM São Vicente 

Convidados  

Débora Pereira PM Bertioga 

Aline Pereira da Silva PM Peruíbe 

Eunice T. Higa de Araújo PM Guarujá 

Fernanda Badnanuk SEPROS/ Praia Grande 

Vera Teresa A. Palavicine DRADS/ BSA 

Igor Melo de Souza Agem 

Alexandre Cruz dos Santos Agem/Condesb 

Caroline de Souto Branco Coutinho Agem 

Sonia Maria Biziak Agem  

Pauta divulgada em: 
9/10/2015 

Reunião iniciada às:  
9h32 

Término da Reunião às:  
12h10 

 

OBJETIVOS 

 
 

Item I – Relato sobre SISC e o Programa Bolsa Família; 

Item II – Parceria SENAC; 

Item III - Sistema de Justiça e Assistência Social (judicialização); 

Item IV - Informes Gerais. 

 
 

 

REGISTROS 

 

Ausências:  
Município: Bertioga, Cubatão, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande e Santos. 
Estado: Emprego e Relações do Trabalho, Esporte Lazer e Juventude, Saúde, Turismo e Justiça e da 
Defesa da Cidadania. 

 Os trabalhos foram abertos pela Coordenadora da Câmara Temática; 
 Foram discutidos os seguintes aspectos: 

- Item I – Relato sobre SISC e o Programa Bolsa Família; 

- Foram expostos os dados do SISC dos 3 trimestres de 2015 dos Municípios da 
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Região; 

- A importância dos indicadores para auxiliar os municípios da região, visto que eles  
são um dos indicadores do Serviço de Acolhimento e Fortalecimento de Vinculo - 
SCFV; 

-  Os 60% dos usuários do sistema faz parte do grupo prioritário da região; 

- A importância de cada município verificar quais os dados a melhorar;  

- Atualização do manual do SISC; 

- Foi solicitado aos municípios que entreguem o Plano de Reordenamento dos 
Municípios referente ao exercício de 2015, para que a DRADS monitore como os 
municípios estão se estruturando; porém nem todos entregaram; 

- O sistema permite que o CRAS e CREAS se comuniquem e melhorem o seu 
atendimento, por esse motivo é importante os municípios entenderem como o SISC 
funciona; 

- O Serviço de Acolhimento e Fortalecimento de Vinculo – SCFC, pode ser exercido 
por instituições privadas, mas tem que respeitar as necessidades do poder público; 

- Para as intuições fazerem parte do sistema de Assistência Social e necessário 
atender demanda da Assistência Social;  

- Algumas entidades de assistências sociais desconhecem o CRAS das suas cidades; 

- Existe a necessidade de melhor entendimento entre o CRAS e o CREAS e a rede 
em que eles atuam; 

- Foi encaminhado um oficio (circular nº8), para verificar como está o programa de 
estratégias do PETI, pedido que retornasse até 26/10/2015, para que possa estar 
passando para Coordenadoria Estadual;  

- Foi relatado um incoerência, em alguns casos, entre os dados do CAT e do PETI;    

- Item II – Parceria SENAC; 

- O seminário realizado em parceria com o SENAC foi ótimo, e deu origem a novas 
possibilidades de seminários e cursos; 

- O Senac em parceria com a DRADS pretende formalizar uma programação de 
capacitação no dia 23 outubro; 

- O SENAC já sinalizou 3 encontros e mais algumas oficinas; 

- Foi solicitado ao SENAC que trabalhe dentro das seguintes temáticas: moradores 
der rua, gestão financeira e orçamentaria, trabalho infantil e envelhecimento de acordo 
com os recursos disponíveis;   

- Item III - Sistema de Justiça e Assistência Social (judicialização); 

- A justiça tem afetado em alguns casos o trabalho da Assistência Social; 

- A justiça não desenvolve investigação, não possui instrumentos ou desconhece a 
função da Assistência Social e isso provoca um consumo de recursos, que seria de 
responsabilidade de outros; 

- Essa postura acaba afetando também a Secretaria de Saúde e de Educação; 
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- Procurando o maior entendimento entre esses entes, se propôs um trabalho de 
sensibilização a ser desenvolvido nos municípios; 

- Sugerido que, participem desse processo de sensibilização o Poder Judiciário do 
Estado, para desenvolver uma parâmetro único para os casos onde se verifica a 
possibilidade do Estado não ser o único responsável;   

- Item IV - Informes Gerais. 

- Encontro de Capacitação de Prevenção da Violência Contra a Pessoa com 
Deficiência, que seria no dia 16/10/2015 foi cancelada por motivo de agenda; 
passando para o dia 10/11/2015 na região da Baixada Santista, local a ser informado; 

- “Assistência Social e Saúde Mental, desfazendo nós e construindo o nós” é um 
encontro da DRADS e a DRS, com um foco nas Rede de Atenção Psicossocial, está 
previsto para ser realizado em novembro; 

- Ministério do Desenvolvimento Social fez um informe, que falou da cobertura do 
Programa Bolsa Família na região, não está a contento; 

- Está ocorrendo o cadastramento de todos os gestores, técnicos, entre outros no 
PMAS;  
- Foi apontado que por motivo de redução da carga horaria dos funcionários da Assistência 
Social, alguns estão fazendo uma dupla jornada de trabalho, parte na Assistência Social é 
outra em outro trabalho qualquer; 
- Foi relatado uma preocupação com o rendimento desses servidores, devido ao desgaste; 
- O outro ponto, e a questão da legalidade de servidores que podem estar trabalhando em 
mais de uma prefeitura na região; 

  Não havendo mais nada a tratar a reunião foi encerrada; 
 

 
Santos, 16 de outubro de 2015 

 
 
 

JUCIMARA DIAS A. RODRIGUES 
  Coordenadora 

 
 
 

ALEXANDRE CRUZ DOS SANTOS 
Secretário 


