PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO
DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ATA DE REUNIÃO DA SESSÃO PÚBLICA REFERENTE AO EDITAL DE
CHAMAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E PROTEÇÃO
SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE CASA DO IDOSO CENTRO, CASA
DO IDOSO NORTE, CADASTRO ÚNICO DO GOVERNO FEDERAL E BOLSA
FAMÍLIA E INTEGRA.
Ao décimo dia do mês de novembro ano dois mil e dezessete, as quatorze horas, na
Avenida Olívio Gomes, número duzentos e cinquenta, bairro Santana, nesta, teve início
a sessão pública referente ao Edital de Chamamento do Serviço Casa do Idoso Centro,
Casa do Idoso Norte, Cadastro Único do Governo Federal e Bolsa Família e Integra.
Estavam presentes representando a sociedade civil a senhora Lucimara Nazaré Silva
da Casa de Oração Missionários da Luz, a senhora Angélica A. Gonçalves da Casa de
Oração Missionários da Luz, o senhor Edvaldo Alves de Oliveira da Casa de Oração
Missionario da Luz, o senhor Jose Armando Villela da Casa de Oração Missionária da
Luz, o vereador senhor José Dimas Pereira da Câmara Municipal de São José dos
Campos, o senhor Luciano M. F. Rodrigues da Câmara Municipal de São José dos
Campos, a senhora Valéria Aparecida P. Becker do CRAS Centro, a senhora Regina
Maria Rovetta do CRAS Eugênio de Melo, a senhora Heloísa de Oliveira Santos
Fischer do CRAS Vista Verde, a senhora Mary V. Moreno da Entidade Social
CASEPAFE, a senhora Lindinalva G. Souza da Associação ÁGAPE, a senhora Elaine
Leandro Roma da Entidade Social SORRI, a senhora Cintia Hosaeme da Entidade
Social APAE, a senhora Tamires Maia da Silva da PROVISÃO, a senhora Nilza Souza
Silva Gatto da Entidade Social GAIA, a senhora Emanuelle Pereira da VAPI, a senhora
Willielma R. Luis da Entidade Social VAPI, a senhora Isete de Fátima M. Buddo da
Casa do Idoso Norte, a senhora Maria Madalena Deller da Casa do Idoso Norte, a
senhora Zulene de Fatima Abreu Ribeiro da Casa do Idoso Norte, a senhora Michele
Patricia S. Araújo da Vila de Assistência e P. dos Idosos, a senhora Betânia Aguiar L.
Reis, a senhora Ana Maria Pereira do CRAS Altyo da Ponte, a senhora Diva O. Faria
do CRAS Novo Horizonte, a senhora Maria Benedita J. Gonçalves do CRAS Anhembi,
a senhora Telma Sueli Olivieri de Castro do CRAS D. Pedro, a senhora Aparecida
Vanda F. e Silva da SASC, a senhora Lúcia Elena do Carmo Salviato da SASC, o
senhor Ralpho Claudio Costa da SASC. A reunião teve início com a fala da senhora
Margarida Maria Maranhão S. Pereira, diretora do Departamento de Desenvolvimento
Social da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão que deu início a sessão pública
conforme previsto no edital, registrou a presença da equipe técnica presente,
agradeceu a presença do senhor vereador José Dimas, registrou a presença do senhor
Ralplo que assessor da política de pessoas com deficiência, registrou nossa presença
como assistente social coordenadora dos Benefícios e a qual realizará a presente ata.
Registrou a presença da assistente social Lúcia Salviato coordenadora do setor de
Vigilância Sócioassistencial e responsável pelo projeto do serviço Cadastro Único,
apresentou Quitéria como responsável pela coordenadoria de Convênios, hoje
responsável por todo esse processo de editais da Secretaria e ela própria senhora
Margarida como diretora do Departamento de Desenvolvimento Social que estaria
coordenando o presente processo. Justificou a ausência da diretora doutora Camila por
motivo de doença. Passou a condução dos trabalhos para a senhora Maria Quitéria de
Freitas e informou que estaria passando uma lista de presença. A senhora Maria
Quitéria cumprimentou os presentes e relata que acredita ser a terceira sessão pública
e a sessão do dia é dos serviços Casa do Idoso Centro, Casa do Idoso Norte, Cadastro
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Único do Governo Federal e Bolsa Família. Esclarece que são esses cinco serviços
que serão colocados em discussão. Informou que o procedimento a ser adotado para
facilitar a confecção da ata é que as perguntar serão encaminhadas através de
formulário. Falou que os editais foram disponibilizados através do site da Prefeitura e
que esta data é destinada para o momento de tirar dúvidas. Em seguida distribuiu os
formulários para questionamentos. A senhora Quitéria deu dez minutos para uma
primeira rodada e em seguida realizaria mais uma rodada de dez minutos havendo
necessidade até que todas as dúvidas fossem esclarecidas. Quitéria registra que o
edital e o decreto municipal número dezessete mil quinhentos e oitenta e um que
regulamenta a lei treze mil e dezenove. E inicia o recolhimento das perguntas para que
possam ser respondidas. Nesse momento a senhora Margarida Maria Maranhão
registrou a chegada da assistente social Aparecida Vanda F. e Silva coordenadora da
Proteção Social Básica e a convida para compor a mesa e orientou que Vanda ficaria
responsável para responder as perguntas referente ao edital da Casa do Idoso.
Margarida proferiu a leitura da primeira pergunta da senhora Mary Vargas Moreno da
Entidade Social CASEPAFE, sobre Cadastro Único Federal – Bolsa Família. “Como
será o processo de capacitação de contratados para a função de entrevistador? Há
custos para considerar no orçamento do projeto?”. Margarida repassou a pergunta para
a assistente social Lúcia responder. A senhora Lúcia respondeu que a própria
Prefeitura estará fazendo a capacitação. A próxima pergunta lida foi a da senhora
Angélica Araújo Gonçalves da Entidade Social COMLUZ, sendo “No Centro de
Convivência – edital Casa Centro – não está descrito a função nutricionista. Teremos
este profissional?” A senhora Vanda respondeu que deve seguir o que está no edital.
Margarida disse que a título de esclarecimento no Centro de Convivência atual para
não espelhar no que existe. Porque hoje tem um novo regulamento a partir da nova
legislação. A senhora Angélica Araújo Gonçalves da Entidade Social COMLUZ
perguntou:” Será possível a utilização do Centro Dias para as Oficinas de Culinária?”. A
senhora Vanda respondeu que a Casa do Idoso pode compartilhar o espaço desde que
não atrapalhe a rotina do dia a dia. A senhora Angélica Araújo Gonçalves da Entidade
Social COMLUZ perguntou como será feita a capacitação inicial para execução do
serviço principalmente para o idoso no domicílio. A senhora Quitéria respondeu que na
realidade tiveram experiência na Casa do Idoso Norte e que a secretaria ampliou para
as demais regiões. Relatou que dentro da resolução cento e nove tem todo o objetivo,
quais as ações que deverão ser desenvolvidas com o idoso. O que quer destacar é que
vai ter uma equipe específica para trabalhar o idoso e não só o cuidador. O senhor
José |Armando Villela da Entidade Social COMLUZ perguntou: “Na composição de
pessoal (RH) no serviço de Centro de Convivência consta somente um analista
administrativo. Hoje contamos com dois, por isso é possível esboçarem uma errata
para esta adequação? A senhora Margarida falou que não era possível e solicitou para
Quitéria falar. Quitéria falou que no edital existe um custo e que a entidade não pode
ultrapassar o custo, Disse que o Recursos Humanos foi feito a partir da NOB RH etc.
Se dentro do que a Entidade programar houver disponibilidade financeira pode ser
feito. Se no custo houver disponibilidade financeira pode acrescentar. O senhor José
Armando Villela da COMLUZ perguntou se o serviço Centro de Convivência contempla
cirurgião dentista, auxiliar odontológico e confecção de próteses. Na Casa do Idoso
Centro. Considerando que nas três outras Casas do Idoso não existe o serviço.
Pergunta se é possível o recálculo do valor do repasse mensal para a Casa do Idoso
Centro? Quitéria fala que se a Entidade apresentar uma proposta e verificar se no
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decorrer a necessidade é possível analisar um aditamento. O senhor José Armando
Vilella da Entidade Social COMLUZ pergunta sobre o edital Casa do Idoso: “Qual o
prazo para implantação dos novos serviços “Centro Dia” e “Atendimento em Domicílio”
na Casa do Idoso Centro?” A senhora Quitéria falou que o edital fica por um mês e eles
tem que entregar em envelope lacrado. Após, passa por análise e após é o resultado.
O senhor José Armando A. Villela da Entidade Social COMLUZ perguntou: “Como é um
serviço novo após a aprovação da proposta do plano de trabalho a dúvida é quanto
tempo teremos para implantá-lo. A senhora Quitéria respondeu que é para o exercício
de dois mil e dezoito. A senhora Margarida falou que na contratação deve ter um prazo
definido. Disse que tem dinheiro de incentivo a contratação antes de receber o usuário.
Quitéria falou que a entidade que for selecionada terá um prazo. Vai organizar os
materiais necessários etc. O profissional que vai acompanhar o desenvolvimento de
todas as ações das entidades vai elaborar os relatórios de monitoramento e informar
que etapa a entidade está. A senhora Aparecida Vanda falou que o início efetivo
também depende do encaminhamento pelos CRAS e CREAS. Não será mais procura
livre. Quitéria pede para todos assinarem a lista de presença. Quitéria falou que a
SASC, a Câmara Municipal realizaram capacitações sobre a Lei nova. Orientou para
que leiam o decreto municipal e o edital. Deu o exemplo que não será pago hora extra
então é importante prever isso. O recurso de rescisões terá uma conta específica. Tem
alguns procedimentos novos para ter o entendimento do que está sendo proposto.
Margarida falou ser importante ter atenção no projeto porque não poderão ser
devolvidos para revisão. Não é previsto legalmente etapa de emenda do Projeto. Nesse
momento chegaram mais duas perguntas a mesa. Senhor José Armando Villela da
COMLUZ perguntou: “No serviço Centro Dia, a parcela fixa de setenta e oito mil reais
para que se destina? Compra de móveis e equipamentos ou?”. A senhora Margarida
falou parcela única para implantação. Compra de móveis e equipamentos. Dentro do
Plano de Trabalho. A senhora Michele Araújo da Entidade Social Vila de Assistência e
Proteção dos Idosos perguntou: “A unidade Casa do Idoso Norte para implantação do
Centro dia vai precisar de uma reforma para adequação de espaço. Quem vai fazer?” A
senhora Margarida respondeu que a Casa do Idoso Norte não vai precisar de nenhuma
reforma. Será só espaço físico. Chegou a mesa uma pergunta sem a identificação,
referente a Casa Norte. “Como ficarão os atendidos que já sendo atendido na casa.
Caso esse processo de contratação durar até o ano de dois mil e dezoito?”. A senhora
Margarida disse que todas as pessoas atendidas não terão prejuízo no atendimento.
Quitéria relatou que depois da sessão não pode mais responder questões. Disse ser
esse o espaço para tirar dúvidas e que depois disso estarão impedidos de responder
quaisquer questões. Margarida falou que se tiver alguma questão agora era a hora.
Não havendo mais nenhuma pergunta a senhora Margarida agradeceu a presença de
todos e deu por encerrada a sessão pública e eu Helena Carpinetti Tolosa lavrei a
presente ata.
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