
      São Paulo, 05 de abril de 2018 

Ata de Reunião do Grupo de Trabalho para Apresentar Sistema On-line de monitoramento 

de Dados 

Presentes: Cláudia Moreno da Silveira, Elenice Tobo de Freitas Barbosa, Kátia de Andrade 

Valeriano, Maria Inês Vigiani Baptista, Pierre Rinco, Priscila Barbosa Coelho, Rafael da Cunha 

Cara Lopes, Reinaldo da Silva Soares, Viviane Canecchio Ferreirinho, Maria Isabel Femar, Filipe 

Santoro, Mariângela Silva e Ricardo de Lima. 

Pauta: 

1) Mudança de COPS para COVS; 

2) Reestruturação da equipe (SMAGI e SPGEO); 

3) Apresentação de proposta da Nova DEMES ser um sistema on-line; 

 

Mudança de COPS para COVS e Reestruturação de Equipe 

O coordenador do Observatório, Pierre Rinco falou sobre a reestruturação e alteração 

do nome para Coordenação do Observatório de Políticas Sociais. Além disso anunciou a junção 

das equipes do Centro de Monitoramento e Avaliação (CMA) com Centro de Gestão dos 

Processos de Informação (CGPI), agora Supervisão de Monitoramento, Avaliação e Gestão da 

Informação (SMAGI) e Centro de Pesquisa e Memória Técnica (CPMT) e Centro de 

Geoprocessamento e Estatística (CGEO), agora chamado de Supervisão de Pesquisa e 

Georreferenciamento e Estatística (SPGEO). 

 Apresentação de proposta da Nova DEMES ser um sistema on-line 

 Pierre discorreu sobre o processo de criação da Portaria 39 e os resultados da 

Consultoria do GT Indicadores.  

 Houve consenso entre os participantes de que a planilha fruto dessa antiga consultoria 

era muito pesada e com pouca viabilidade para ser usada por todos os serviços. 

 Nesse contexto, Pierre mostrou um sistema utilizado por uma cidade do interior e 

disse que, por meio de uma consultoria contratada, a coleta de dados dos serviços 

socioassistenciais será feita on-line. Além de avançar na consolidação qualitativa das 

informações de cada serviço, será possível aplicar modelo de referência e contrarreferência na 

cidade de São Paulo. 

 Houve apontamentos acerca da dificuldade de infraestrutura informacional e 

disponibilidade de rede de internet em algumas regiões da cidade. 

 Os participantes do GT aprovaram a alteração. 

 

Responsável por esta ATA:   

Rafael da Cunha Cara Lopes 



 

 

 


