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lhadores do SUAS - Servidores); c)Representantes de Entidades 
e/ou Organizações de Assistência Social, Trabalhadores do SUAS 
(Regime CLT) e Usuários ou Organização de Usuários; d)Repre-
sentantes de Fóruns Regionais e Municipal voltados para a As-
sistência Social; e)Representantes de Movimentos Sociais, Uni-
versidades, Conselhos de Categorias Profissionais e Fóruns de 
Etnia e de Gênero; §1º Os adolescentes a partir de 16 anos 
completos na XI Conferência Municipal de Assistência Social da 
Cidade de São Paulo poderão participar da Conferência Munici-
pal na condição de delegados com direito à voz e voto. §2º As 
categorias não constantes no inciso III do presente artigo farão 
parte da categoria de Observadores. (Detalhamento em relação 
ao Segmento de Usuários) §3º Entende-se por Segmento de 
Usuários ou Organização de Usuários o beneficiário da Política 
de Assistência Social, bem como o coletivo composto exclusiva-
mente por Usuários. Art. 11 – Critério de escolha dos 
Delegados(as) Titulares/Suplentes e Observadores, para a XI 
Conferência Municipal de Assistência Social e X Conferência Es-
tadual de Assistência Social de São Paulo - I - Os delegados à XI 
Conferência Municipal de Assistência Social terão direito a voz 
e voto e deverão ser eleitos nas 31 Conferências Regionais. II - 
Eleger delegados(as) e observadores(as) da Sociedade Civil para 
a XI Conferência Municipal de Assistência Social, garantindo 
prioritariamente, o critério de 1/3 (um terço) para cada um dos 
segmentos – Usuários, Trabalhadores do SUAS (Regime CLT) e 
Organizações/Entidades prestadoras de Serviços, Programas e 
Projetos de Assistência Social, bem como, no que se refere ao 
Poder Público composto pela Gestão do SUAS e os Trabalhado-
res do SUAS (Servidores), conforme o previsto no § 2º e 3º do 
Artigo 6º; III - A composição dos delegados da Sociedade Civil 
para a XI Conferência Municipal de Assistência Social de São 
Paulo será acrescida de 18 (dezoito) Conselheiros(as) da Socie-
dade Civil do COMAS - 9 (nove) titulares e 9 (nove) suplentes, 
os quais participarão da XI Conferência Municipal de Assistên-
cia Social de São Paulo, na condição de delegados(as) natos(as), 
desde que participem integralmente do processo (Plenário e 
Grupos) e com referendo da Plenária Final, em pelo menos 02 
(duas) das 31 Conferências Regionais seguindo as orientações 
da Comissão Organizadora Central; (Discussão da Comissão 
quanto ao entendimento) (Deslocamento do Artigo posterior 
para melhor compreensão do presente artigo) IV - Na represen-
tação dos Segmentos de Entidades, Trabalhadores (CLT) e Usuá-
rios serão eleitos: a)Delegados titulares, com a obrigatoriedade 
da proporção de 1 (um) delegado(a) eleito(a) para cada 5 (cin-
co) participantes da Conferência Regional. (A Resolução apro-
vada em 2014 levou em consideração o número de participan-
tes nas Regionais em 2013 que era de 7.240 e a T.R. construída 
posteriormente, baseou-se no indicativo da Média de partici-
pantes de 2009, 2011 e 2013, nas dinâmicas diferenciadas de 
participação nos 3 anos e com arredondamento para mais, che-
gando-se a um cálculo total para 9.000 participantes, total utili-
zado no cálculo da T.R., diante da responsabilidade da Comis-
são Central de estarmos lidando com dinheiro público, havendo 
a necessidade de previsão aproximada para previsão de mate-
rial e R.H. da Contratada. E conforme discutido na Comissão 
trata-sede previsão, pois não há como medir a previsão de par-
ticipação e impossibilitando contratação sem Pregão após os 
credenciamentos regionais) Estes terão direito a voz e voto na 
XI Conferência Municipal; b)Delegados suplentes, com a obriga-
toriedade da proporção de 1 (um) delegado (a) eleito(a) para 
cada 10 (dez) participantes da Conferência Regional. Estes te-
rão direito a voz na XI Conferência Municipal de Assistência 
Social de São Paulo; c)Observadores - até o máximo de 10 (dez) 
por Conferência Regional, entre adultos e adolescentes, os 
quais terão direito a voz na XI Conferência Municipal de Assis-
tência Social de São Paulo; V - Na representação do Poder Públi-
co serão eleitos para a XI Conferência Municipal de Assistência 
Social de São Paulo, delegados(as) indicados(as) nas Conferên-
cias Regionais, sendo 2/3 de sua composição Trabalhadores do 
SUAS (Servidores), em consonância com o § 2º e 3º do Artigo 6º 
e, 1/3 será composto pela gestão conforme definido no § 3º do 
Artigo 6º, perfazendo um total igual à quantidade de delegados 
eleitos pela sociedade civil. Caso uma região não atinja o nú-
mero necessário, este poderá ser complementado por represen-
tantes de outra região. (Surgiu dúvida de entendimento deste 
inciso pelos convidados na Reunião e a Comissão Central em 
plena concordância, entende que os Segmentos de Gestão do 
SUAS e Trabalhadores do SUAS (Servidor) não tem o critério nu-
mérico de definição da quantidade de vagas para delegados na 
normativa, portanto o seu número de delegados é definido após 
o número de Delegados eleitos pela Sociedade Civil que não 
será reduzida) Só poderão ser delegados, os representantes do 
Poder Público que participarem integralmente (Plenária e Gru-
pos) da Conferência Regional, inclusive com referendo da ple-
nária final. VI - Serão considerados eleitos os candidatos que ti-
verem suas fichas do credenciamento preenchidas por 
completo, e no horário estabelecido, e obtiverem maior número 
de votos dos participantes, em pleito realizado em plenário. 
(Considerou-se a otimização na redução de diversas fichas de 
inscrição, credenciamento e de delegados, tendo em vista a uti-
lização de Banco de Dados da qual a Assessoria é responsável, 
inclusive digitação). § 1º- Os delegados deverão ser apresenta-
dos pela Comissão Organizadora Regional para referendo final 
do Plenário. (Incorporado na Normatização advindo da Minuta 
do Regimento Interno, sendo entendimento dessa necessidade 
pela Comissão Central). § 2º- Os delegados eleitos, ausentes no 
momento da apresentação, serão inabilitados, sendo indicado o 
suplente conforme a ordem decrescente de votos. (Trazido para 
a Normatização esse item que constava somente em Regimento 
Interno, sendo verificada a necessidade pela Comissão Central). 
§ 3º - Todos os Delegados para a X Conferência Estadual de As-
sistência Social de São Paulo deverão participar integral e obri-
gatoriamente de pelo menos uma Conferência Regional, sendo 
referendado pela mesma. (Incorporado na Normatização, tendo 
em vista os problemas das duas últimas Conferências referentes 
aos Trabalhadores em Nível Estadual). VII – A(s) Empresa(s) 
Contratada(s) ficará(ão) responsável(is) pela lista dos delegados 
titulares, suplentes e observadores, referente à XI Conferência 
Municipal de Assistência Social de São Paulo e X Conferência 
Estadual de Assistência Social de São Paulo, conforme dados 
previstos na ficha de inscrição. (Em relação a esse parágrafo 
não houve a inclusão na Resolução, pois ainda não há oficiali-
dade por parte do CONSEAS. Somente foi uma decisão ocorrida 
na Reunião da Comissão Organizadora Estadual com os Grupos 
de Apoio dos Municípios no dia 28.5.2015) VIII - Os(as) 
delegados(as) para a X Conferência Estadual de Assistência So-
cial de São Paulo, serão eleitos na XI Conferência Municipal de 
Assistência Social de São Paulo. Tendo em vista a disponibiliza-
ção de somente 10 vagas para a Capital, pelo CONSEAS/SP, na 
X Conferência Estadual de Assistência Social de São Paulo e, le-
vando-se em consideração a questão administrativa e financei-
ra da delegação para a citada Conferência Estadual, terão os 
seguintes critérios: (Segue Minuta de proposta pela Coordena-
ção para posterior discussão, levando-se em conta a necessida-
de do COMAS e Secretaria Executiva estarem presentes diante 
da Coordenação e pagamento de contas na Estadual) - I – (1) 
vaga para o Segmento de Entidades; II – (1) vaga para o Seg-
mento de Trabalhadores (CLT); III – (2) vaga para o Segmento 
de Usuários; IV – (1) vaga para a Gestão do SUAS; V – (2) vagas 
para o Segmento de Trabalhadores do SUAS (Servidor); VI – (2) 
vagas para o COMAS/SP, considerando a paridade; VII – (1) 
vaga para a Secretaria Executiva do COMAS/SP. (Divisão de va-
gas realizada na reunião do dia 28.5.2015 com elogio da Me-
trópole Campinas ao CONSEAS/SP e não manifestação da Me-
trópole Guarulhos – Total de participantes indicado nessa 
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evento; VII - Acompanhar e fiscalizar as ações desenvolvidas 
pelas contratadas que será notificada pelo Coordenador da Co-
missão Central sobre quaisquer eventualidades ocorridas; VIII - 
Subsidiar as Contratadas de acordo com as deliberações do 
COMAS/SP; IX - Organizar e coordenar os eventos das etapas 
previstas para a XI Conferência Municipal de Assistência Social; 
X - Acompanhar e coordenar a elaboração dos Anais da XI Con-
ferência Municipal de Assistência Social junto com a Contrata-
da; e XI - Encaminhar as Comissões Temáticas e Conselho Dire-
tor Ampliado, os Anais da XI Conferência Municipal de 
Assistência Social para providências e encaminhamentos relati-
vos as deliberações. Parágrafo Único – Sob a Coordenação da 
Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das 
Conferências, a Comissão e o Grupo de Apoio de Infraestrutura, 
previsto no COMUNICADO - COMAS - SP Nº 128 /2014, publica-
do no DOC 18.11.2014, serão responsáveis em acompanhar o 
Termo de Referência para as contratações para os trabalhos re-
ferentes às 31 Conferências Regionais e da XI Conferência Mu-
nicipal de Assistência Social de São Paulo, conforme autonomia 
concedida pelo Plenário quanto à infraestrutura com o referen-
do do Conselho Diretor Ampliado; Art. 5º - Para a operacionali-
zação da XI Conferência Municipal de Assistência Social, pode-
rão contribuir na organização do evento, a critério e, por convite 
da Comissão Organizadora Central: Conselheiros, Entidades e 
Organizações, Trabalhadores e Usuários, funcionários públicos 
das Secretarias Municipais e convidados; Art.6º - Organização 
das Conferências Regionais - I - As 31 Conferências Regionais 
de Assistência Social serão realizadas no âmbito das Supervisão 
de Assistência Social; II - As 31 Conferências Regionais de Assis-
tência Social serão deliberativas no seu âmbito e, realizadas 
entre os meses de Julho a Agosto de 2015 (Alteração de Datas 
devido ao atraso da definição do CNAS quanto a Metodologia e 
Instrumental), e serão amplamente divulgadas, podendo ser al-
terado o calendário conforme a necessidade e por orientação 
da Comissão Organizadora Central; III - As Comissões Organiza-
doras das 31 Conferências Regionais deverão informar a Comis-
são Organizadora Central a data, o horário e o local de suas 
Conferências Regionais para publicação em Diário Oficial da Ci-
dade, afim de que não ocorra a realização de conferências re-
gionais na mesma data. (Acréscimo realizado para maior deta-
lhamento da decisão da Comissão Central) IV - As 31 Comissões 
Regionais terão apoio do COMAS/SP na sua infra-estrutura e 
organização, sendo acompanhadas e subsidiadas pela Comis-
são Organizadora Central; V - As 31 Comissões Regionais serão 
compostas por 03 (três) representantes do Poder Público, sendo 
1 Gestor do SUAS (Administração Direta) e 2 Trabalhadores do 
SUAS (Servidor) e, 03 (três) da Sociedade Civil, preferencialmen-
te 1 representante de Entidade ou Organização Social, 1 Traba-
lhador do SUAS (Regime CLT) e 1 Usuário; VI - As 31 Comissões 
Regionais terão coordenação paritária, conforme o previsto no 
inciso V do presente Artigo, eleitos em Plenário Regional de 
constituição das Comissões Regionais que devem ser ampla-
mente divulgadas pela SAS, Fóruns municipais e regionais; VII - 
As 31 Comissões Regionais indicarão 02(dois) representantes 
(paritário), para participação nas Reuniões específicas convoca-
das pela Comissão Organizadora Central da XI Conferência 
Municipal de Assistência Social de São Paulo; §1º Em relação 
aos Membros do Poder Público na Comissão Regional: Um dos 
Membros será indicado pela respectiva SAS - Supervisão de As-
sistência Social e dois Trabalhadores do SUAS (Servidor) serão 
eleitos entre seus pares por SAS; §2º Entende-se por Trabalha-
dores do SUAS na gestão da administração direta, conforme 
previsto no §1º, aqueles que não tenham Cargos de Coordena-
ção e Supervisão na Gestão (Coordenadores vinculados ao ga-
binete de SMADS, coordenadores de CRAS, CREAS e superviso-
res regionais). §3º Entende-se por Gestores da Administração 
direta, Coordenadores vinculados ao gabinete de SMADS, coor-
denadores de CRAS, CREAS e supervisores regionais; §4º Os 
Membros da Sociedade Civil deverão ser eleitos em Assem-
bléias convocadas pela SAS – Supervisão de Assistência Social, 
com participação de representantes dos Fóruns Regionais e/ou 
do Fórum de Assistência Social da Cidade de São Paulo, Entida-
des e Organizações Sociais, Trabalhadores do SUAS (Regime 
CLT) e Usuários até o dia 31 de Março de 2015, conforme pre-
visto na Resolução COMAS-SP 978, de 11 de fevereiro de 2015; 
§5º As convocações relativas ao § 4º serão direcionadas para as 
entidades e organizações sociais, os trabalhadores do SUAS 
(Regime CLT), usuários e demais interessados na política de As-
sistência Social; §6º A Comissão Organizadora Central e as SAS 
são responsáveis pela ampla e efetiva divulgação das respecti-
vas Assembléias e não poderão ocorrer limitação de participa-
ção. §7º As relações dos Membros constantes nos incisos V, VI e 
VII deverão ser encaminhadas para a Comissão Organizadora 
Central até 10 de Abril de 2015, conforme previsto na Resolu-
ção COMAS-SP 978, de 11 de fevereiro de 2015. Art. 7º - A XI 
Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo será 
realizada no Palácio de Convenções do Anhembi – Auditório 
Celso Furtado, Rua Olavo Fontoura n.º 1309 – Santana, nos dias 
14, 15, 16 e 17 (Mudança de data ocorrida para a Conferência 
Municipal devido ao feriado de 07.9.2015) de Setembro de 
2015. Art. 8º - Organização das 31 Conferências Regionais: I – 
O COMAS/SP será responsável pela lista de presença, café da 
manhã, almoço e lanche da tarde, recursos materiais, pedagógi-
cos, instrumentais, multimídia (Projetor – Data-Show e Telão), 
Laptop para Plenário/Grupos (Acréscimo, conforme previsto na 
T.R.), Impressora/Máquina de Xerox (Conforme acordado com o 
Grupo de Apoio de Infraestrutura da SMADS quanto a viabiliza-
ção da Impressora/Máquina de Xeros pela SMADS/COMAS/ES-
PASO) e gravação do plenário e grupos; II – Cada Comissão Re-
gional será responsável pela indicação e reserva de local para o 
plenário, espaços físicos adequados para café da manhã, almo-
ço e lanche da tarde (Detalhamento do termo “alimentação”), 
grupos, sistema de som, bem como recursos humanos (creden-
ciamento, inscrição, limpeza e higiene, apoio); III – As reservas 
de locais deverão prever a realização da Conferência Regional 
em 1 (hum) dia, e será realizado o Credenciamento, Abertura, 
Aprovação da Minuta do Regimento Interno Regional, Palestra 
Magna e debate da temática, conforme metodologia de orien-
tação da Comissão Organizadora Central; Art. 9º - Metodologia 
- (Correção Textual) I - A Metodologia de realização das 31 
Conferências Regionais e XI Conferência Municipal de Assistên-
cia Social de São Paulo, sob coordenação e orientação da Co-
missão Organizadora Central e Comissão de Monitoramento e 
Controle das Deliberações das Conferências, será organizada 
por Empresa Contratada com o objetivo de viabilizar a realiza-
ção das 31 Conferências Regionais e XI Conferência Municipal 
de Assistência Social de São Paulo e a sua sistematização; 
(Acréscimo dos pontos de debate nas Conferências que só fo-
ram definidas em 15.5.2015) II – A(s) Empresa(s) contratada(s) 
se baseará no Tema, Lema, Eixo Norteador, 3 Subtemas e 5 Di-
mensões, conforme Orientações do CNAS, nas orientações da 
Comissão Organizadora Central, bem como do CNAS, além dos 
subsídios referentes ao material da CMCDC – Comissão de Mo-
nitoramento e Controle das Deliberações das Conferências Mu-
nicipais de Assistência Social; III - A Metodologia deve garantir 
uma abordagem participativa, por meio de dinâmicas que pos-
sibilitem a participação da pluralidade de participantes. Art.10 - 
Participantes da XI Conferência Municipal de Assistência Social 
- I - As 31 Conferências Regionais são dirigidas a adultos e 
adolescentes a partir de 16 anos completos no dia da XI Confe-
rência Municipal de Assistência Social de São Paulo; II - Os par-
ticipantes da XI Conferência Municipal de Assistência Social se-
rão delegados, convidados, observadores; III - Nas 31 
Conferências Regionais será considerada a participação dos 
segmentos: a)Conselheiros Municipais de Assistência Social de 
São Paulo; b)Representantes do Poder Público (Gestão e Traba-

vas e a autonomia dada pelo Pleno do Conselho. Na 
apresentação coloca as justificativas: 1)Conforme encaminha-
mento da Comissão Central em 26.5.2015 serão necessárias 
definições para o processo organizativo e de infraestrutura das 
31 Conferências Regionais e Conferência Municipal que são 
atribuição da Comissão Central. 2)Evitar a “colcha de retalhos”, 
confundindo as Regionais, com duas resoluções e nelas norma-
tivas com mudanças aprovadas e alternadas em cada uma de-
las. 3)Adequação dos conflitos com os termos de contratação, 
evitando a dubialidade de entendimentos e problemas com 
prestação de contas e com o Tribunal de Contas. 4)Apontamen-
to de critérios de distribuição de vagas para a Municipal evitan-
do confrontos desnecessários na Municipal, e o Conselho assu-
mindo a responsabilidade nos critérios (Vagas da Estadual a 
discutir. Informa que, o que está em preto é a deliberação do 
plenário em relação à Resolução COMAS nº 878/2014 e em 
vermelho as alterações da Comissão Central - Reti Rati da RE-
SOLUÇÃO COMAS-SP n.º 878/2014 - Dispõe sobre alteração da 
Resolução COMAS nº 878/2014 e orientação para as 31 Confe-
rências Regionais e XI Conferência Municipal de Assistência So-
cial da Cidade de São Paulo. O CONSELHO MUNICIPAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 12.524, 
de 1 de dezembro de 1997; o Decreto nº 38.877, de 21 de de-
zembro de 1999; o Artigo 3º, o inciso XVII, do Regimento Inter-
no, por meio da Comissão Organizadora Central da XI Confe-
rência Municipal de Assistência Social, conforme autonomia da 
referida Comissão Organizadora Central definida em delibera-
ção do Plenário em 08 de Maio de 2015 e, (Acréscimo realizado, 
tendo em vista as alterações da Comissão Central na Resolução 
e a autonomia autorizada pelo Plenário) - Considerando a RE-
SOLUÇÃO COMAS Nº 977, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2014 que 
dispõe sobre a constituição da Comissão Organizadora Central 
da XI Conferência Municipal de Assistência Social da Cidade de 
São Paulo; Considerando a Portaria Conjunta SMADS/COMAS 
001/2015, publicado no Diário Oficial da Cidade de 26 de Maio 
de 2015; (Acréscimo realizado devido a convocação da XI Con-
ferência Municipal de Assistência Social) Considerando as 
orientações gerais do CNAS referentes à X Conferência Nacio-
nal de Assistência Social, no que se refere ao tema e demais 
deliberações; Considerando as etapas a serem realizadas para a 
XI Conferência Municipal de Assistência Social da Cidade de 
São Paulo: Apresentação da Vigilância Socioassistencial da Ci-
dade de São Paulo, Audiências Públicas Regionais de apresenta-
ção do Status das ações de implementação das Deliberações 
das Conferências, Lançamento da XI Conferência Municipal da 
Cidade de São Paulo, 31 Conferências Regionais, Conferência 
Municipal e Entrega dos Anais da Conferência; Considerando 
que as deliberações são parte integrante a serem contempladas 
no Plano de Ação da Assistência Social na Cidade de São Paulo, 
bem como nas propostas das peças orçamentárias, conforme 
previsto na NOB SUAS 2012, e com atribuição do seu acompa-
nhamento pelo Conselho e Comissões; Considerando que a 
CMCDC - Comissão de Monitoramento e Controle das Delibera-
ções das Conferências Municipais de Assistência Social será 
responsável de subsidiar a XI Conferência Municipal com os 
documentos referentes aos Desafios e Avanços do SUAS apre-
sentado pelos Atores responsáveis pelas Ações de implementa-
ção das Deliberações das Conferências Municipais; Consideran-
do a participação popular e descentralização por meio de 
Conferências Regionais e, consequentemente, a importância das 
delegações para a XI Conferência Municipal de Assistência So-
cial de São Paulo representadas pelas 31 Conferências Regio-
nais; Considerando a autonomia do Conselho Municipal quanto 
às orientações e normativas para a XI Conferência Municipal de 
Assistência Social de São Paulo, dentro das recomendações 
emanadas pelo CNAS – Conselho Nacional de Assistência So-
cial; Considerando a necessidade de contratações para a reali-
zação da XI Conferência Municipal de Assistência Social da Ci-
dade de São Paulo, sob Coordenação do COMAS/SP, por meio 
da Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações 
das Conferências, com assessoria do Grupo de Apoio de Infraes-
trutura da SMADS, conforme Comunicado COMAS nº 128/2014, 
publicado no DOC de 18 de novembro de 2014. Considerando o 
Tema: Consolidar o SUAS de vez, rumo a 2026 e o Lema: Pacto 
Republicano no SUAS rumo a 2026: O SUAS que temos e o 
SUAS que queremos, da XI Conferência Municipal de Assistência 
Social de São Paulo: (Acréscimo do Tema e Lema não constantes 
na Resolução e constantes no T.R.) RESOLVE: Art. 1º - Objetivo 
Geral - I – Avaliar a situação da Assistência Social e propor dire-
trizes para o aperfeiçoamento e fortalecimento do Sistema Úni-
co de Assistência Social; Art. 2º - Objetivos Específicos - I - Am-
pliar a participação e o controle social na efetivação da Política 
de Assistência Social oficializado com o lançamento da XI Con-
ferência Municipal de Assistência Social no Município de São 
Paulo; II - Fortalecer a relação entre o Poder Público e a Socie-
dade Civil para uma maior efetividade na formulação, execução 
e controle da política de Assistência Social; III - Promover e 
qualificar a efetiva participação das Entidades, Organizações, 
Trabalhadores e Usuários na formulação e no controle das polí-
ticas públicas; IV - Estimular a participação da sociedade no 
planejamento e acompanhamento do ciclo orçamentário refe-
rente à Assistência Social; V - Propor instrumentos de participa-
ção, monitoramento e de avaliação social na execução de Políti-
cas Públicas de Assistência Social, bem como apresentar os 
resultados da efetivação ou não das deliberações da X Confe-
rência Municipal de Assistência Social que englobam as delibe-
rações desde 2005; VI - Avaliar e discutir as políticas públicas 
em cada Subprefeitura e em nível Municipal, das ações, serviços 
e programas implementados na cidade de São Paulo, propondo 
e deliberando prioridades, partindo da Vigilância Socioassisten-
cial a ser apresentada na Cidade de São Paulo; VII - Fornecer 
análise que possibilite a construção de diagnósticos regionais e 
municipal para contribuição no Plano Municipal de Assistência 
Social; VIII - Fornecer subsídios ao COMAS/SP na construção do 
PPA (Plano Plurianual), da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) 
e da LOA (Lei Orçamentária Anual); IX - Realizar evento de en-
trega da Resolução dos Anais da XI Conferência Municipal de 
Assistência Social para compromisso do Poder Executivo, Gover-
no Local, Poder Legislativo, Poder Judiciário e Sociedade civil; X 
- Eleger os delegados para a XI Conferência Municipal de Assis-
tência Social de São Paulo nas Conferências Regionais; XI - Fo-
mentar a articulação entre Fóruns, SAS, Subprefeituras, COMAS/
SP e demais atores da cidade de São Paulo voltados à Assistên-
cia Social; Art.3º - A Comissão Organizadora Central da XI Con-
ferência Municipal de Assistência Social no âmbito do Municí-
pio de São Paulo é formada por: I - Conselho Municipal de 
Assistência Social - COMAS/SP: a)3 (Três) Conselheiros Socieda-
de Civil, sendo 01, o Coordenador da Comissão; b)3 (Três) Con-
selheiros Poder Público, sendo 01, o Relator da Comissão: II – 3 
(Três) Representantes do Fórum Municipal de Assistência Social 
da Cidade de São Paulo – F.A.S. – SP; III – 3 (Três) Representan-
tes do Gestor Municipal indicados pela Secretaria Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo – SMADS; IV 
– 2 (Dois) Secretaria Executiva do COMAS/SP como apoio técni-
co e administrativo. Art. 4.º - A Comissão Organizadora Central 
será coordenada pelo(a) Conselheiro(a) da Sociedade Civil, com 
a Relatoria do(a) Conselheiro(a) do Poder Público e terá como 
atribuições: I - Elaborar o cronograma de atividades da Comis-
são Organizadora Central; II - Orientar as Comissões Regionais 
das 31 Conferências Regionais; III - Acompanhar a realização e 
resultados das 31 Conferências Regionais e da XI Conferência 
Municipal de Assistência Social de São Paulo; IV - Preparar e 
acompanhar a operacionalização da XI Conferência Municipal 
de Assistência Social; V - Organizar e coordenar a XI Conferên-
cia Municipal de Assistência Social; VI - Dar suporte durante o 

Claudia Aparecida Jorge . SMADS Titulares Maria Izabel Rangel 
de Souza; Conceição Lopes S. Mingato; Nivaldo Bernardo Maxi-
mo, Carmem Ligia Fontoura Bongiovanni; Ana Maria de Almeida 
E. Cotic; Vania Baptista Nery. Secretaria Executiva do COMAS/
SP: Susana de Almeida Silva e Daiane Silva Liberi . Membros 
Ausentes F.A.S./SP Regina Nascimento da Silva, FEBAS Elisabete 
Antolino, Lucy Leite Balby; Elizabete Clementino Ferreira Lopes 
Ausências Justificadas: Valeria da Silva Reis Ribeiro; Daniel Mar-
tins Silva, Vera Aparecida Salgueiro Pereira. Pauta: 1)CONFERIR 
2015 – NOVO CRONOGRAMA - Justificativas, Observações ou 
Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado): Foi apresentado 
pela Coordenação da Comissão o novo cronograma para a pre-
paração e realização das 5 Audiências Públicas Regionais, dian-
te da necessidade de alteração de data de entrega da SMADS. 
20/05/2015 – COMAS – Entrega para a Margem – Status das 
Deliberações Novas e Permanentes. 21/05/2015 - SMADS - En-
trega para a Margem - Status Deliberações Novas. 26/05/2015 
- SMADS - Entrega para a Margem – Status Deliberações 
Permanentes. 28/05/2015 - Reunião CMCDC Ampliada - 9h às 
16h – COMAS/SP – Apreciação do COMAS/SP, F.A.S./SP e SMA-
DS da apresentação (Margem) da sistematização de Avanços e 
Desafios baseada nas respostas desses atores; Programação da 
Audiência; Esboços do banner e convite digital; Apresentação 
dos Roteiros do Vídeo e Jornal. 02/06/2015 - Entrega (Margem) 
para o CMCDC do material final a ser apresentado nas 5 Audi-
ência com as adequações propostas na reunião do dia 28/05. 
03/06/2015 - COMAS disponibilizará as Deliberações Novas e 
Permanentes para consulta online. 08/06/2015 - Entrega (Mar-
gem) do Vídeo e Jornal. 10/11/12/16/17 de junho: Audiências 
(Conferir 2015). Sugestão de horário para as Audiências: Se 
acontecer no período da manhã: das 8h as 12:30 - Se acontecer 
no período da tarde: das 14h as 18:30. Sendo que já há um 
indicativo de local para a Zona Sul - CEU Cidade Dutra - Audi-
ência da Zona Sul - Dia 10/06, horário a definir. Datas previstas: 
Segunda semana de Junho/2015. 1)Norte – Nivaldo – Sugestão 
do IPREM; 2)Sul – Ana – CEU Cidade Dutra ou Rubi; 3)Leste – 
Isabel verificará; 4)Centro-Oeste – Conceição - UNINOVE Barra 
Funda / Câmara / D. Bosco; 5)Sudeste a ser verificado. Encami-
nhamentos da Comissão: Não há. Deliberação do Plenário: Não 
há matéria para deliberação do Plenário.

2)Informações sobre a Vigilância Socioassistencial e da 
CMCDC sobre as contratações: Justificativas, Observações ou 
Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado): Discutiu-se na 
Comissão se o fracionamento da Vigilância Socioassistencial por 
Região que já está disponível no site da SMADS seja parte inte-
grante da Palestra Magna Regional, ou seja feita uma apresen-
tação a parte antes ou após a Palestra Magna. Verificou-se que 
a apresentação do Diagnóstico levaria muito tempo, com seus 
detalhamentos, com questionamentos e debates do Plenário, o 
que prejudicaria a programação Regional e o debate dos Subte-
mas, dificultando o entendimento dos participantes com uma 
temática a mais e muito técnica. Foi proposto pela Conceição 
que seja feito um evento a parte pela COPS para apresentação 
do Diagnóstico Regional – A Coordenação da Comissão ficou de 
verificar essa possibilidade. Encaminhamentos da Comissão: 
Não há. Deliberação do Plenário: Não há matéria para delibera-
ção do Plenário. 3)Portaria de convocação da XI Conferência 
Municipal de Assistência Social - Justificativas, Observações ou 
Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado): A Coordenação 
da Comissão informou que foi publicada na data de hoje a Por-
taria Conjunta SMADS/COMAS de convocação da XI Conferên-
cia Municipal de Assistência Social. Encaminhamentos da Co-
missão: Não há. Deliberação do Plenário: Não há matéria para 
deliberação do Plenário. 4)Publicação da Listagem de composi-
ção das Comissões Regionais - Justificativas, Observações ou 
Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado): A Coordenação 
da Comissão ressalta aos articuladores das Macro Regiões, a 
necessidade de complementação, correção e indicação de Coor-
denações Regionais na Lista das Comissões Regionais para que 
o Conselho possa publicar no Diário Oficial dando oficialidade 
às Comissões que brevemente serão convocadas para orienta-
ções Gerais das 31 Conferências Regionais. Encaminhamentos 
da Comissão: Não há. Deliberação do Plenário: Não há matéria 
para deliberação do Plenário. 5)Termos de Referência e Assesso-
ria de Metodologia e Credenciamento - Justificativas, Observa-
ções ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado):Em reu-
nião da Coordenação da CMCDC Carlos Nambu, Secretária 
Adjunta Cristina Cordeiro e a Coordenadora do CGA Giovana, a 
previsão acordada é de contratação da Empresa até 10.6.2015, 
caso não haja intercorrências. E devido à data prevista enfatiza 
que seria prudente que as Regionais que marcaram no final de 
Junho fizessem o esforço de alteração para o período de 
01.7.2015 a 12.8.2015 para evitar prejuízos a Conferência Re-
gional quanto as deliberações da Região para a Municipal. 
Quanto ao Termo de referência da Alimentação, mesmo que as 
Regionais mantenham a Conferência Regional no final de Ju-
nho, a CGA informa que a Alimentação está acertada de junho 
a outubro/2015 e no que se refere ao almoço, o mesmo ocorre-
rá nos horários entre 11h30 e 14h30. Em relação à Ata do Ge-
renciador de Eventos do Anhembi será necessária a definição 
do número de Grupos – Subtemas / Ou talvez verificar possibili-
dade de alguns grupos, no segundo e terceiro dia, realizarem os 
debates em Faculdades e/ou Hotel ao lado do Anhembi. Enca-
minhamentos da Comissão: Não há. Deliberação do Plenário: 
Não há matéria para deliberação do Plenário. 5)Fluxo de Divul-
gação - Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: 
(Relato circunstanciado): Foi apontado pela Coordenação da 
Comissão, a necessidade de fortalecermos a divulgação, tendo 
em vista um “Plano B” do Credenciamento e diante de avalia-
ções realizadas pela Comissão no que se refere a: Como fazer? 
Quem articula? E a Comunicação? Quem está envolvido? Qual 
a atribuição? Encaminhamentos da Comissão: Conceição e a 
Conselheira Valéria Reis farão uma Minuta de um “Plano” para 
apreciação da Comissão Central. Deliberação do Plenário: Não 
há matéria para deliberação do Plenário. Coordenação e Relato-
ria da Comissão: Carlos Nambu. Relato de Reunião - Nome da 
Comissão: Comissão Organizadora Central da X Conferência 
Municipal de Assistência Social de São Paulo - Local: Sede do 
Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS/SP - Endere-
ço: Praça Antônio Prado, 33 – 12º andar – Centro; Data: 
02/6/2015; Horário: das 9h00 as 12h00. Membros Presentes: 
COMAS/SP: Sociedade Civil - Titulares: Carlos Nambu; Natanel 
de Jesus Oliveira ; Valeria da Silva Reis Ribeiro; Poder Público - 
Titulares: Cassia Goreti da Silva, Walter Antonio Morato; F.A.S./
SP - Titulares: Tatiana Penna Madeira, Ricardo Lima; Suplentes: 
Claudia Aparecida Jorge . SMADS Titulares Maria Izabel Rangel 
de Souza; Conceição Lopes S. Mingato; Nivaldo Bernardo Maxi-
mo, Carmem Ligia Fontoura Bongiovanni; Ana Maria de Almeida 
E. Cotic; Vania Baptista Nery. Secretaria Executiva do COMAS/
SP: Susana de Almeida Silva e Daiane Silva Liberi . Membros 
Ausentes COMAS/SP, Gabriela Biazi Justino da Silva, F.A.S./SP 
Regina Nascimento da Silva, FEBAS Elisabete Antolono , Lucy 
Leite Balby; Elizabete Clementino Ferreira Lopes Ausências 
Justificadas:Daniel Martins Silva, Vera Aparecida Salgueiro Pe-
reira. Pauta: 1)Resolução que altera a 878/2014 e orienta sobre 
a realização das 31 Conferências Regionais de Assistência So-
cial e Anexos - Justificativas, Observações ou Parecer da Comis-
são: (Relato circunstanciado): Iniciando a Reunião o Coordena-
dor da Comissão Carlos Nambu apresenta para a Comissão, a 
necessidade de adequações da Resolução 878/2014, tendo em 
vista a incompatibilidade de algumas definições em relação ao 
Termo de Referência de contratação da Assessoria de Metodo-
logia das 31 Conferências Regionais e Conferência Municipal 
que podem ocasionar problemas contratuais ou até de Presta-
ção de Contas, ou ainda com o Tribunal de Contas. E a respon-
sabilidade é da Comissão Central no que se refere às normati-


