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de março. Esta pauta retornará a Comissão, na próxima reunião. 
A Conselheira Cássia solicita que a Secretaria Executiva, após o 
encaminhamento dos ofícios supracitados, encaminhe por e-
mail cópia dos ofícios enviados à SMADS para o seu acompa-
nhamento. Encaminhamentos e Propostas da Comissão: a)Ofi-
ciar a SMADS, solicitando o parecer quanto ao Projeto Espaço 
de Convivência da Criança e Adolescente de Vila Mariana; b)Se-
cretaria Executiva - Preencher a tabela com as datas das im-
plantações dos projetos e programas deliberados pelo COMAS-
SP; c)Encaminhar ofício a SMADS, solicitando qual a justificativa 
da SMADS em relação ao Edital de chamamento do “serviço” 
Família em Foco; d)Encaminhar ofício reiterando a solicitação 
das cópias dos Termos de Convênio e Aditamento dos CEDEPS; 
e)Reunir todo o material recebido, aguardar o relatório de visita 
ao Projeto Autonomia em Foco e posteriormente inserir na pau-
ta da reunião da CPP. Deliberação do Plenário: Não há matéria 
para deliberação do plenário. Avaliação das Audiências Públicas 
de análise do Plano Municipal de Assistência Social - PLAS - 
2014-2017 - Justificativas, Observações ou Parecer da Comis-
são: (Relato circunstanciado): A Coordenadora Valéria propôs 
breve avaliação das Audiências Públicas. Foi visível o baixo nú-
mero de participantes nas 04 (quatro) Audiências Públicas. O 
Conselheiro Natanael, diante da baixa participação nas audiên-
cias, propôs que esta Comissão encaminhe ofício para a SMA-
DS, solicitando informações de como foi realizada a mobilização 
por parte das SAS junto as entidades conveniadas. A maioria 
das propostas trazem pautas de debate da Portaria 46 e 47, e o 
Conselheiro Carlos Nambu, propôs a separação do material e 
que se faça um documento público para contemplarmos no de-
bate da Portaria 46 e 47. O Conselheiro Carlos Nambu destacou 
que o material apresentado na 4ª Audiência ficou muito técnico, 
o que pode ter dificultado a compreensão dos participantes. O 
Conselheiro José Luiz, também fez essa consideração. As audi-
ências tiveram a participação total de 236 pessoas, sendo que 
na 1ª audiência contou com 72 pessoas, na 2ª participaram 44 
pessoas, na 3ª contou com 61 participantes, e na 4ª audiência 
participaram 59 pessoas. A realização das 4 Audiências nos dois 
dias foram exaustivas. O Conselheiro Natanael ressaltou que o 
GT da Portaria 46/47 precisa ser prorrogado, destacando ainda 
que a SMADS precisa encaminhar o material, conforme estabe-
lecido em 2014. Encaminhamentos e Propostas da Comissão: 
Encaminhar ofício para a SMADS solicitando as formas e cópia 
da divulgação da SAS com as organizações conveniadas. A Se-
cretaria Executiva deverá separar as propostas que são referen-
tes as Portarias 46/47, encaminhar para a Valéria, que deverá 
apresentar proposta de documento público a ser avaliada pela 
Comissão e posteriormente encaminhada a plenária. A Secreta-
ria Executiva deverá solicitar à SMADS o arquivo do PLAS em 
word e, incluir as propostas das Audiências Públicas, para a 
próxima reunião de análise do PLAS. Solicitar prorrogação do 
GT da portaria 46/47 e encaminhar ofício para a SMADS solici-
tando o material para início dos trabalhos do GT da Portaria 
46/47. Deliberação do Plenário: A única pauta para deliberação 
do plenário estará inclusa na reunião do dia 25.3.2015 e se re-
fere a prorrogação do Grupo de Trabalho da Portaria 46/47/
SMADS. Projeto Autonomia em Foco - Justificativas, Observa-
ções ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado): Foi rece-
bido o material, e diante da necessidade de aguardar a visita 
dos Conselheiros, esta pauta foi transferida para a próxima 
reunião, após o recebimento do relatório de visita às entidades 
que tem o projeto conveniado. Encaminhamentos e Propostas 
da Comissão: A Secretaria Executiva reunirá todo o material re-
cebido, aguardar o relatório de visita ao Projeto e posteriormen-
te inserir na pauta da reunião da Comissão. Deliberação do 
Plenário: Não há matéria para deliberação do Plenário. Avalia-
ção do PLAS - Justificativas, Observações ou Parecer da Comis-
são: (Relato circunstanciado): A coordenadora Valéria, diante da 
demanda de análise de projetos da SMADS, propôs que seja es-
tabelecida nova dinâmica de análise do PLAS. Avaliação em 
etapas; a primeira com leitura da parte descritiva e debate da 
Comissão, e na próxima etapa a análise das metas quantitativas 
por SAS, Macro Região e Geral. Para a segunda etapa será ne-
cessária solicitação para que a SMADS consolide os dados por 
Macro Região com uma consolidação geral das metas para os 
quatro anos. A Coordenadora Valéria sugere que a análise acon-
teça em reunião extraordinária, durante todo o dia, sendo reser-
vada a parte da manhã para a leitura do texto com destaques e 
na parte da tarde debate dos mesmos. Sugere ainda que o Pla-
no seja subdivido por Coordenação, conforme tabela anexa. A 
Vice Presidenta Cássia é favorável, contudo, propõe que faça-
mos essa imersão em uma semana. A proposta apresentada é 
que seja realizada na semana de 13 à 17 de abril, sendo que 
nesta semana as reuniões das comissões sejam canceladas, ex-
ceto a reunião da CRI, que poderá acontecer em outra sala, 
uma vez que para a leitura do PLAS será necessária a utilização 
do Data show. A Coordenadora Valéria propôs que a SMADS 
receba o cronograma de debate, para que as Coordenações 
possam acompanhar o debate. Encaminhamentos e Propostas 
da Comissão: Solicitar à SMADS consolidação das metas por 
macro região e total geral da cidade. Acolher a proposta de 
avaliar o PLAS na semana de 13 à 17 de abril, com a metodolo-
gia de leitura na parte da manhã e debate no período da tarde. 
Encaminhar ofício para a SMADS, convidando representações 
das Coordenações no momento do debate, deixando claro que 
esta participação é para eventual necessidade de esclarecimen-
to à Comissão e ocorrerá ampla divulgação das pautas, confor-
me apontado nas Audiências Públicas. Envio de oficio para as 
Secretarias e Entidades dos conselheiros que tem assento neste 
Conselho informando o Calendário de Reuniões do PLAS e da 
necessidade de participação dos mesmos nas referidas reuniões. 
Deliberação do Plenário: Não há matéria para deliberação do 
Plenário. CRONOGRAMA DE ANÁLISE DO PLAS – 2014 à 2017
PÁGINAS QTD. PÁ-

GINAS
TEMA DATA HORÁRIO

07 a 22 (16 pag.) 16 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 13 de abril 9h00 às 17h00
23 a 33 (11 pag.) 11 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 14 de abril 9h00 às 17h00
34 a 43 (10 pag.) 10 BENEFÍCIOS E TRANSFERÊNCIA DE 

RENDA
15 de abril 9h00 às 17h00

44 a 55 (12 pag.) 12 PARCERIAS E CONVÊNIOS 16 de abril 9h00 às 17h00
56 a 67 (12 pag.) 12 VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 17 de abril 9h00 às 17h00
68 a 71 (4 pag.) 12 GESTÃO DE PESSOAS à definir à definir
72 a 74 (3 pag.) ASSESSORIA TÉCNICA
75 a 79 (5 pag.) ESPASO
80 a 88 (9 pag.) 12 CAPE à definir à definir
89 a 91 (3 pag.) ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Demanda do CDA: Justificativas, Observações ou Parecer da 
Comissão: (Relato circunstanciado): A Sra. Valéria, Coordenado-
ra da CPP, informou que existem 4 demandas que foram enca-
minhadas pelo CDA a esta comissão, tratam-se de solicitações 
da SMADS para análise e deliberação de adequações de proje-
tos e apresentação de novos projetos, sendo eles: 1)CASA LAR 
- ofício SMADS nº 298/2015 - solicitação de apresentação de 
proposta de novo modelo de Casa Lar, no que diz respeito ao 
quadro de recursos humanos e a proporcionalidade de atendi-
mentos, conforme resolução conjunta CMDCA/COMAS 02/2014; 
2)PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA - proposta de remunera-
ção das famílias e de financiamento tanto do FUMCAD como 
do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, que será enca-
minhado para a Câmara Municipal como proposta de alteração 
da Lei Municipal que institui a antiga Família Guardiã; 3)INCLU-
SÃO EM FOCO - Ofício nº 2971/2015 - SMADS/CPSE - Programa 
de Braços Abertos - Solicitação de apresentação de novo proje-
to – Programa Nacional - CRACK é Possível Vencer - Analisar a 

por escrito. O PLAS estará disponível até dia 11/03/2014, nos 
seguintes endereços eletrônicos: site do COMAS/SP: http://
www.prefeitura.sp.gov.br/comas/ - blog do COMAS/SP: www.
comassp.blogspot.com - facebook do COMAS/SP: https://www.
facebook.com/pages/COMASSP/1447815208801246?fref=ts 
(através de link) - site da SMADS: http://www.prefeitura.sp.gov.
br/cidade/secretarias/assistencia_social/ - 2ª Audiência: PROTE-
ÇÃO SOCIAL ESPECIAL e CAPE (Atendimento Permanente e 
Emergências) - COMAS/SP: Mediar a audiência, informando 
como será a condução dos trabalhos e o controle das inscrições 
e propostas e esclarecendo a composição do Plano de Assistên-
cia Social (PLAS). SMADS/Coordenadoria de Proteção Social Es-
pecial (CPSE) e CAPE: Apresentar a situação atual, desafios, es-
tratégias e plano de metas territorializado dos demais Serviços, 
Programas, Projetos e Benefícios de Proteção Social Especial. 
10/03/2015 (TARDE) - 13h30 às 14h00 – Credenciamento - 
14h00 às 14h10 – Presidente do COMAS-SP (Carlos Nambu) - 
14h10 às 14h20 – Secretaria Municipal de Assistência e Desen-
volvimento Social – SMADS - 14h20 às 14h30 – Coordenação 
da Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia 
de Direitos – CPP (Valéria Reis Ribeiro) - 14h30 às 15h00 – Co-
ordenação da Proteção Social Especial - 15h00 às 15h30 – Co-
ordenadoria de Atendimento Permanente e Emergências (CAPE) 
- 15h30 às 17h00 – Espaço aberto para debate e propostas - A 
fim de contribuir com o debate, solicitamos que os participantes 
tragam suas propostas por escrito. O PLAS estará disponível até 
dia 11/03/2014, nos seguintes endereços eletrônicos: site do 
COMAS/SP: http://www.prefeitura.sp.gov.br/comas/ - blog do 
COMAS/SP: www.comassp.blogspot.com - facebook do COMAS/
SP: https://www.facebook.com/pages/COMASSP/144781520880
1246?fref=ts (através de link) - site da SMADS: http://www.pre-
feitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/ - 3ª Audi-
ência: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - COMAS/SP: Mediar a audi-
ência, informando como será a condução dos trabalhos e o 
controle das inscrições e propostas e esclarecendo a composi-
ção do Plano de Assistência Social (PLAS). SMADS/Coordenado-
ria de Proteção Social Básica (CPSB): Apresentar a situação atu-
al, desafios, metas e estratégias dos Serviços, Programas, 
Projetos e Benefícios de Proteção Social Básica. 12/03/2015 
(MANHÃ) - 9h00 às 9h30 – Credenciamento - 9h30 às 9h40 – 
Presidente do COMAS-SP (Carlos Nambu) - 9h40 às 9h50 – Se-
cretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – 
SMADS - 9h50 às 10h00 – Coordenação da Comissão de 
Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos 
-CPP (Valéria Reis Ribeiro) - 10h00 às 10h40 – Coordenação da 
Proteção Social Básica - 10h40 às 12h30 – Espaço aberto para 
debate e propostas - 4ª Audiência: BENEFÍCIOS E TRANSFERÊN-
CIA DE RENDA, PARCERIAS E CONVÊNIOS, E VIGILÃNCIA SO-
CIOASSISTENCIAL - COMAS/SP: Mediar a audiência, informando 
como será a condução dos trabalhos e o controle das inscrições 
e propostas e esclarecendo a composição do Plano de Assistên-
cia Social (PLAS). SMADS/Coordenadoria CGB, CPC e COPS: 
Apresentar a situação atual, desafios, estratégias e plano de 
metas territorializado dos Benefícios e Transferência de Renda, 
Parcerias e Convênios e Vigilância Socioassistencial. O COMAS-
SP será responsável pela convocação da audiência, mobilização 
e sensibilização dos atores da Assistência Social. A fim de con-
tribuir com o debate, solicitamos que os participantes tragam 
suas propostas por escrito. O PLAS estará disponível até dia 
11/03/2014, nos seguintes endereços eletrônicos: site do CO-
MAS/SP: http://www.prefeitura.sp.gov.br/comas/ - blog do CO-
MAS/SP: www.comassp.blogspot.com - facebook do COMAS/SP: 
https://www.facebook.com/pages/COMASSP/144781520880124
6?fref=ts (através de link) - site da SMADS: http://www.prefei-
tura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/ - 
12/03/2015 (TARDE) - 13h30 às 14h00 – Credenciamento - 
14h00 às 14h10 – Presidente do COMAS-SP (Carlos Nambu) 
- 14h10 às 14h20 – Secretaria Municipal de Assistência e De-
senvolvimento Social – SMADS - 14h20 às 14h30 – Coordena-
ção da Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Ga-
rantia de Direitos -CPP (Valéria Reis Ribeiro) - 14h30 às 15h00 
– Coordenadoria do Observatório de Políticas Sociais - COPS - 
15h30 às 16h00 – Coordenadoria de Gestão de Beneficios - 
CGB - 16h00 às 16h30 – Coordenadoria de Parcerias e Convê-
nios - CPC - 16h30 às 17h00 – Espaço aberto para debate e 
propostas - A fim de contribuir com o debate, solicitamos que 
os participantes tragam suas propostas por escrito. O PLAS es-
tará disponível até dia 11/03/2014, nos seguintes endereços 
eletrônicos: site do COMAS/SP: http://www.prefeitura.sp.gov.br/
comas/ - blog do COMAS/SP: www.comassp.blogspot.com - fa-
cebook do COMAS/SP: https://www.facebook.com/pages/COMA
SSP/1447815208801246?fref=ts (através de link) - site da SMA-
DS: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assisten-
cia_social/ - Memória da Reunião Ordinária da Comissão de 
Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de direitos – 
CPP – 13/03/2015 - Nome da Comissão: Comissão de Políticas 
Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos – CPP - Lo-
cal: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – CO-
MAS/SP - Endereço: Praça Antonio Prado, nº 33 – 12º andar - 
Dia: 13/03/2015 Horário: das 13h30 às 17h00 - Conselheiros 
Presentes: Poder Público: Cassia Goreti da Silva. Sociedade Civil: 
Valeria Cristina Lopes Princz, Valéria da Silva Reis Ribeiro, Car-
los Nambu, Natanael de Jesus Oliveira, Daniel Martins Silva, 
Gislene Ferreira Américo, José Luiz da Silva, Zorobabel Mendes 
Rodrigues. Ausências Justificadas: Maria Aparecida Nery da Sil-
va, Jose Ricardo Goulart, Claudia Elizabete da Silva, Walter An-
tonio Morato, Gabriela Biazi Justino da Silva. Conselheiros Au-
sentes: Mauricio de Góis Dantas, Fabio Alves Correia,e Marisa 
Altomare Ariente. Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva): 
Daiane S.Liberi. Pauta: Revisão dos Ofícios encaminhados - Jus-
tificativas, Observações ou Parecer da Comissão: (Relato cir-
cunstanciado): a)A SMADS encaminhou ofício (nº 341-
06/03/2015) respondendo os ofícios do COMAS-SP nº 25 e nº 
82/2015, que solicita parecer quanto ao Projeto Espaço de Con-
vivência da Criança e Adolescente de Vila Mariana. Foi feita a 
leitura da resposta, tendo em vista que não ficou clara o pare-
cer com a proposta da SMADS. A Comissão encaminha que a 
SMADS seja oficiada novamente, com solicitação da proposta 
do parecer da Secretaria em relação a esse Serviço. O Sr. Nata-
nael destacou que já houve a prorrogação do Serviço (em de-
zembro) sem o conhecimento do COMAS-SP, e que só houve 
conhecimento desta Comissão na data da apresentação da 
avaliação no dia 20 de fevereiro de 2015. b)A Secretaria Execu-
tiva informou que a SMADS respondeu o ofício do COMAS-SP e 
que, a pedido desta Comissão, solicitou as datas de implanta-
ção dos projetos deliberados por este Conselho. A resposta veio 
separada por proteção, havendo a necessidade de organizar na 
tabela. A Secretaria Executiva organizará as informações, de 
maneira que seja possível trabalhar as informações em uma 
próxima reunião. c)A SMADS respondeu o ofício do COMAS-SP 
nº 91/2015, em ofício SMADS nº 329, de 05/03/2015, contudo, 
esta Comissão solicita o envio de novo ofício a SMADS, solici-
tando qual a justificativa da SMADS em relação ao Edital de 
chamamento do “Serviço” Família em Foco. d)Quanto ao ofício 
COMAS-SP nº 24/2015 que solicita os termos de convênio e 
aditamento dos CEDESP, a Secretaria Executiva informou que 
não chegou nenhuma resposta até a presente data. A Comissão 
solicita reiterar o pedido, por meio de novo ofício. e)Quanto ao 
ofício COMAS-SP nº 29/2015, de 19/02/2015, a Secretaria Exe-
cutiva informou que a SMADS encaminhou o solicitado, referen-
te ao Projeto AUTONOMIA EM FOCO I e II. A Comissão avaliará 
o material após a visita aos serviços, programado para o dia 16 

13h30 às 17h00. Conselheiros Presentes: Poder Público: Cassia 
Goreti da Silva, Cláudia Elizabete da Silva, Gabriela Biazi Justino 
da Silva, Walter Antonio Morato. Sociedade Civil: Maria Apareci-
da Nery da Silva, Valéria da Silva Reis Ribeiro, Natanael de Jesus 
Oliveira, José Luiz da Silva, Jose Ricardo Goulart, Zorobabel 
Mendes Rodrigues. Ausências Justificadas: Valeria Cristina Lopes 
Princz, Carlos Nambu, Daniel Martins Silva, Gislene Ferreira 
Américo, Marlene Popin Velardo. Conselheiros Ausentes: Marcio 
Machado dos Santos, Mauricio de Góis Dantas, Fabio Alves 
Correia, Marisa Altomare Ariente. Assessoria Técnica: (Secretaria 
Executiva): Daiane S. Liberi. Pauta: Ofícios para SMADS - Justifi-
cativas, Observações ou Parecer da Comissão: (Relato circuns-
tanciado): O COMAS solicitou à SMADS (ofício de 12/02/2015), 
a pedido da CPP, esclarecimentos sobre o Projeto Espaço de 
Convivência da Criança e Adolescente de Vila Mariana e está 
aguardando resposta. A CPP sugere a reiteração de tal pedido, 
colocando prazo para resposta (10 dias a contar do recebimen-
to). Outro ofício ainda pendente de resposta é referente à data 
de implantação dos projetos para avaliarmos o cumprimento 
das resoluções (Ofício nº 26/2015). A CPP sugere a reiteração de 
tal pedido, também colocando o prazo de 10 dias, tendo em 
vista que também não houve retorno da SMADS. Além disso, o 
Conselheiro Natanael informa que houve a publicação de Edital 
por SMADS (Edital nº 20/2015) referente ao “Serviço” Família 
em Foco. O Edital dispõe sobre o Projeto Família em Foco como 
Serviço e não como Projeto. Esclareceu ainda que o COMAS, até 
a presente data, não recebeu nenhuma solicitação de avaliação 
do projeto. A CPP sugere o encaminhamento de ofício à SMADS 
solicitando esclarecimentos sobre o chamamento de edital do 
Família em Foco, enquanto serviço e o relatório de avaliação do 
referido projeto. Encaminhamentos e Propostas da Comissão: 
Oficiar SMADS pedindo esclarecimentos sobre as recentes deci-
sões que envolvem o Projeto Família em Foco. Deliberação do 
Plenário: Não há matéria para deliberação do plenário. Presta-
ção de Contas de SMADS para o COMAS - Justificativas, Obser-
vações ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado): O 
Conselheiro Natanael apresentou a minuta de instrumental que 
orientará a prestação de contas de SMADS para o COMAS, ela-
borada pela CFO, e provocou discussão sobre o papel da CPP 
em relação à prestação de contas. Houve o debate de como a 
CPP deve avaliar a prestação de contas dos recursos transferi-
dos dos entes estadual e federal, bem como os gastos munici-
pais, no que diz respeito a esta comissão, ou seja, qual tipo de 
análise é de atribuição dessa Comissão, de maneira que não se 
confunda com a atribuição da CFO. A minuta da CFO traz um 
olhar orçamentário e financeiro. Enquanto que o olhar da CPP 
deve visar uma análise de caráter qualitativo, de impacto dos 
serviços e a relação com os gastos públicos a eles vinculados. 
Como o objetivo é olhar para as despesas da SMADS e avaliar o 
impacto de cada um dos serviços, devemos elaborar um instru-
mental próprio para colher tais informações. Isso, no entanto, 
não significa que precise estar totalmente desvinculado do ins-
trumental da CFO; ambas as comissões podem pensar em uma 
metodologia conjunta, se for o caso. Encaminhamentos e Pro-
postas da Comissão: A Conselheira Cláudia irá elaborar propos-
ta de instrumental (análise qualitativa), que será discutida pela 
CPP na reunião do dia 13.03.2015. Deliberação do Plenário: 
Não há matéria para deliberação da plenária. Audiências Públi-
cas – PLAS - Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: 
(Relato circunstanciado): A Coordenadora Valéria reforçou o 
chamado para participação dos Conselheiros e Conselheiras, 
membros da CPP, nas audiências dos dias 10 e 12 de março de 
2015 (que ocorrerão durante todo o dia, na Câmara Municipal) 
e ressaltou a importância dos membros da Comissão chegarem 
às 8h45. Sobre a programação, informou-se que Sra. Isabel 
(SMADS) propôs alteração na programação. A sugestão é que 
haja a junção das apresentações a serem realizadas por ela, já 
que a explanação sobre população em situação de rua tem que, 
necessariamente, passar por uma explanação anterior sobre a 
proteção especial. Pontuou-se, no entanto, que já deliberamos e 
divulgamos a programação no outro formato. A Coordenadora 
Valéria informou que as ações para divulgação estão sendo rea-
lizadas. A CPP sugere o detalhamento da metodologia para a 
audiência: explanação sobre o tema seguida de debate e pro-
postas. Os participantes terão oportunidade de fala e as propos-
tas deverão ser formalizadas por escrito (haverá equipe de 
apoio do COMAS à disposição dos participantes para tal provi-
dência). Definiu-se que o Conselheiro Natanael controlará o 
tempo das falas e que as Conselheiras Cássia, Cláudia, Marlene 
e Valéria comporão a equipe de apoio. A CPP proporá ao Plená-
rio mudança na programação para inclusão da fala institucional 
da SMADS e de fala da Coordenação da CPP para exposição 
sobre a proposta do dia e metodologia dos trabalhos. O deta-
lhamento da metodologia e programação foi construída com 
todos os presentes. Encaminhamentos e Propostas da Comis-
são: Foi mantida a metodologia de 4 audiências públicas, que já 
havia sido aprovada pelo pleno, e anexo, o detalhamento da 
programação, validada pelos presentes. Deliberação do Plená-
rio: Não há matéria para deliberação. Análise do Plano Munici-
pal de Assistência Social - PLAS 2014/2017 - Justificativas, Ob-
servações ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado): O 
Conselheiro Natanael apontou que o Plano Municipal de Assis-
tência Social anterior se referia ao período 2009/2012 e que, 
portanto, o ano de 2013 não está vinculado a nenhum dos pla-
nos. Discutiu-se que seria necessário um esclarecimento sobre o 
problema. A Conselheira Cássia, entrou em contato com a SMA-
DS, e ao telefone a Sra. Eliana Garrafa esclareceu que a nova 
NOB SUAS 2012 (publicada no final do ano de 2012) dispõe que 
o PLAS deverá ser vinculado ao período do PPA. Portanto, a de-
finição do período do PLAS 2014/2017 está em consonância 
com a normativa em vigência. Diante do esclarecimento, a CPP 
propõe inserir estas informações, de forma qualificada, no texto 
de abertura do PLAS, deixando registrado um resgate histórico 
na introdução, descrevendo a mudança quanto ao período de 
vigência do plano. A discussão sobre o PLAS 2014/2017 não foi 
iniciada porque outra versão mais atualizada foi encaminhada à 
CPP, no momento que iniciamos a leitura da minuta do referido 
plano. Assim, a comissão dará seguimento à análise na próxima 
reunião. Encaminhamentos e Propostas da Comissão: Retomar a 
análise do PLAS 2014/2017 na próxima reunião da CPP. Delibe-
ração do Plenário: Não há matéria para deliberação do Plenário. 
Coordenação: Valeria da Silva Reis Ribeiro. Relatoria: Gabriela 
Biazi Justino da Silva. ANEXO - AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICI-
PAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLAS – 2014/2017 – PROGRA-
MAÇÃO - 1ª Audiência: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA A 
POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - COMAS/SP: Mediar a au-
diência, informando como será a condução dos trabalhos e o 
controle das inscrições e propostas, esclarecendo a composição 
do Plano de Assistência Social (PLAS). SMADS/Coordenadoria 
de Proteção Social Especial (CPSE): Apresentar a situação atual, 
desafios, estratégias e plano de metas territorializado dos Servi-
ços, Programas, Projetos e Benefícios de Proteção Social Espe-
cial, ofertados para a População em situação de rua. 10/03/2015 
(MANHÃ) - 9h00 às 9h30 – Credenciamento - 9h30 às 9h40 – 
Presidente do COMAS-SP (Carlos Nambu) - 9h40 às 9h50 – Se-
cretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – 
SMADS - 9h50 às 10h00 – Coordenação da Comissão de 
Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos - 
CPP (Valéria Reis Ribeiro) - 10h00 às 10h40 – Coordenação da 
Proteção Social Especial (POP Rua) - 10h40 às 12h30 – Espaço 
aberto para debate e propostas - A fim de contribuir com o de-
bate, solicitamos que os participantes tragam suas propostas 

existe a necessidade de pensarmos em estratégias para a escu-
ta dos usuários e trabalhadores. A Sra. Nazareth Cupertino (re-
presentante do Fórum da Cidade) apresentou a proposta de 
construir uma metodologia de avaliação, que será também de-
batida com o Fórum da Cidade para uma melhor avaliação, 
propondo que essa construção seja conjunta. O Sr. Messias soli-
cita o material das audiências públicas anteriores para análise 
das respostas dos participantes. A Coordenadora Valéria enfati-
zou a importância de escuta dos usuários e trabalhadores desse 
projeto e que as audiências são resultado dessa escuta. A Con-
selheira Claudia cita que sairá um diagnóstico atualizado sobre 
a população em situação de rua. O Conselheiro Natanael expli-
ca que, quando o projeto foi deliberado pelo COMAS-SP, houve 
o lançamento do Edital, contudo, na condição de serviço, e da 
forma que está no novo edital, não condiz com o deliberado, e 
esse seria o momento de avaliação do projeto e da proposta da 
SMADS para um parecer e posicionamento do Conselho. A Sra. 
Nazareth esclarece que o quadro de Recursos Humanos aprova-
do não está de acordo com o Edital publicado, e que será im-
portante fazer essa comparação e avaliação. O Sr. Ricardo infor-
ma que quando foi apresentado o projeto, o item a alimentação 
estava aquém do necessário, mas que ocorreu a adequação, no 
entanto houve questionamento quanto a quantidade de pesso-
as para cada gestor de caso (120 por gestor). A Sra. Nazareth 
pergunta se poderá dar as impressões sobre o projeto, propôs 
alguns passos para avaliação do projeto e sugere que seja pro-
gramada visita nos serviços em funcionamento, análise dos do-
cumentos (Edital e Relatórios), e que seja realizada Audiência 
Pública para que seja possível a avaliação do serviço. A Sra. 
Nazareth informou que a Secretaria Municipal de Direitos Hu-
manos também está acompanhando este projeto. A Coordena-
dora Valéria se posiciona favoravelmente à proposta apresenta-
da pela Sra Nazareth, e sugere para a comissão o acolhimento 
desta metodologia, reafirmando que o COMAS tem a responsa-
bilidade de fazer o monitoramento, e que já é uma vertente 
deste conselho promover audiências públicas para ampliar os 
debates, inclusive destacou que essa prática já está sendo im-
plantada com a análise do PLAS. O Conselheiro Presidente Car-
los concorda com o processo e pondera que a avaliação deve 
ser contínua e pode ser aprovado como Serviço desde que seja 
adequado conforme a necessidade. E que uma audiência públi-
ca é tranquilo para o COMAS, pois possibilitará parâmetros, 
tanto para ação do executivo, quanto para o controle social. O 
conselheiro Daniel esclareceu que no projeto o usuário teve 
condição de escolher se iria para o projeto ou não. O Sr. Allan 
argumenta que é complicado e estranho que o COMAS tem um 
modus operandi e que a Coordenadora Valéria o tranquiliza 
com sua fala de que não é necessária denúncia para avaliar. Ci-
tando que o COMAS tem caráter fiscalizatório, e uma reunião 
com o Fórum da Cidade é transparente. A Ata pode ter um pa-
pel oficial em uma reunião formal e o Conselho é formal. Enfati-
zando que a fala da Coordenadora Valéria tranquiliza diante de 
uma ação preventiva e proativa. Sr. Ricardo lembrou o início do 
projeto e os fatos ocorridos no Parque D. Pedro. Citou que o 
projeto foi apresentado com uma característica e executado 
com outra, e que transformaria as tendas em cooperativas de 
catadores. Achou que outras pessoas utilizariam o Serviço, mas 
foram atendidos os usuários do Parque D. Pedro. O Sr. Messias 
relatou que quando participou da plenária para aprovação do 
projeto sugeriu que os projetos tenham 90 (noventa) dias para 
implantação, e que a avaliação aconteça após 3 anos para 
mostrar se deu certo. Não está contra as pessoas que querem 
avaliar os projetos, mas destaca que tem mais de 60 (sessenta) 
casas de acolhida que também precisam ser avaliadas e é ne-
cessária paciência com relação a avaliação. A Sra Nazareth ex-
põe alguns pontos que devem ser levados em consideração 
para aprovação do Autonomia em Foco: Como se dá a autono-
mia em relação ao quadro de funcionários com e a qualidade 
dos envolvidos. O que se entende por autonomia em relação ao 
profissional adequado para o convivente na autonomia. E o nú-
mero de pessoas que vai conviver possibilita a autonomia? Ci-
tou que duas organizações, após dois dias da implantação, in-
formaram que a metodologia do projeto não foi adequada. 
Chamou a atenção para o SUAS, e que todo o perfil dos usuá-
rios do Autonomia em foco é o mesmo público que poderia es-
tar em República para família. Reforçando que é importante 
manter as características do serviço tipificado, e que é necessá-
rio o cuidado para que o Projeto Autonomia em Foco tenha a 
característica de manutenção do espaço limpo. Criou-se um 
serviço novo e diferente dos serviços tipificados. É importante 
verificar se o publico atendido tem o perfil do projeto, pois es-
clarece que as famílias neste serviço são pessoas que estão es-
perando oportunidade de casa própria, esperando por moradia. 
O Sr. Messias afirmou que o Autonomia em foco é uma espera 
para moradia. O instrumental validado pela CPP foi apresenta-
do para os convidados e foram sugeridas algumas alterações, 
que já foram alterados no formulário. Como proposta de enca-
minhamento foi apresentada como primeira ação, a visita dos 
conselheiros do COMAS-SP, representação do Direitos Humanos 
e representações dos fóruns aos dois serviços hoje implantados. 
Na visita será entregue o formulário para que a organização 
preencha e encaminhe com prazo para devolução ao COMAS-
SP. A CPP reunirá os relatórios solicitados para a SMADS, os 
formulários preenchidos pelas organizações sociais, os relató-
rios das visitas realizadas para ser matéria de análise da comis-
são, e avaliará a necessidade da audiência pública, com previ-
são de data para o mês de agosto deste ano. As informações 
servirão para fundamentar o parecer da comissão, para poste-
rior deliberação da plenária. Será importante criar o momento 
de escuta dos usuários e trabalhadores. Na oportunidade foi 
apresentado aos participantes a metodologia de avaliação do 
PLAS, esclarecendo que acontecerão 04 Audiências Públicas, na 
Câmara Municipal, a serem realizadas nos dias 10 e 12 de mar-
ço do corrente ano. Encaminhamentos e Propostas da Comis-
são: A Comissão estabelece as seguintes estratégias: 1ª) Enca-
minhar ofício para SMADS solicitando cópia do projeto 
aprovado, cópia dos Editais de audiências públicas, cópia do 
plano de trabalho das entidades. 2ª) Realizar visita aos serviços, 
ficando agendado no dia 16 de março, com saída às 9h30 em 
frente à SMADS, com as seguintes pessoas: Valéria Reis Ribeiro, 
Claudia, Gabriela, Natanael, Messias, Daiane e representantes 
do Fórum da cidade e FAS. 3ª) Avaliar a necessidade da Audiên-
cia Pública para contribuir com a análise da CPP, oportunizando 
a escuta de outros atores quanto ao projeto. A Secretaria Execu-
tiva fará a verificação de espaço no Plenarinho da Câmara nos 
dias 06 ou 07 de agosto de 2015 (datas indicadas pelos presen-
tes). Agendar o retorno desta pauta para o dia 27 de março, às 
15h00, contando com a participação dos Fóruns presentes no 
dia de hoje. Deliberação do Plenário: Não há matéria para deli-
beração do pleno. Relatora: Marlene Popin Velardo - Coordena-
dora: Valéria Reis Ribeiro - CALENDÁRIO DE REUNIÕES – ANO 
2015: Janeiro – 29 / Fevereiro – 06, 20 e 27 / Março – 13 e 27 / 
Abril – 10,17 e 24 / Maio – 08, 15, 22 e 29 / Junho – 12, 19 e 
26 / Julho – 03, 17, 24 e 31 / Agosto – 07, 14, 21 e 28 / Setem-
bro – 04, 18 e 25 / Outubro – 02, 16, 23 e 30 / Novembro – 06, 
13, 20 e 27 / Dezembro - 04. Total de 41 reuniões no ano. Me-
mória da Reunião Ordinária da Comissão de Políticas Públicas, 
Legislação, Defesa e Garantia de direitos – CPP – 27/02/2015 - 
Nome da Comissão: Comissão de Políticas Públicas, Legislação, 
Defesa e Garantia de Direitos – CPP. Local: Sede do Conselho 
Municipal de Assistência Social – COMAS/SP - Endereço: Praça 
Antonio Prado, nº 33 – 12º andar - Dia: 27/02/2015 Horário Das 


		certificacao@imprensaoficial.com.br
	2015-04-17T02:58:01-0300
	São Paulo
	ICP-Brasil
	Assinatura digital de documento




