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Coordenadora: Maria Aparecida de Laia Relator: Marcos 
Antônio Muniz e Souza

Art. 2º. Esta Resolução, com a deliberação do colegiado, 
entra em vigor na data de sua publicação em Diário Oficial da 
Cidade de São Paulo-DOC-SP, revogadas as disposições contr

Grupo de trabalho de estudo sobre a operacionalização 
da Política de Assistência Social nos territórios da cidade de 
São Paulo.

DIAS DA SEMANA - Quarta-Feira
PERIODICIDADE - Quinzenal
HORÁRIO - 14h00 às 16h00
A conselheira Tamara sugere que tenha uma explicação 

sobre o Grupo de Trabalho de estudo sobre a operacionalização 
da política de Assistência Social nos territórios, o conselheiro 
Natanael concorda e também acha necessário saber o objetivo 
do GT, a conselheira Maria Isabel diz que também acha essen-
cial tais informações e que se não for para tirar algo efetivo que 
acabe o GT, até pela alta demanda das comissões temáticas 
entre outras demandas do conselho. A conselheira Girlândia 
diz que tem que resgatar o histórico do GT e não simplesmente 
acabar. A conselheira Tamara questiona se têm relatos do GT, a 
conselheira Girlândia responde que se ocorreram três reuniões 
existem sim relatos do GT.

Diante do impasse a conselheira Tamara propõe que o 
debate sobre a continuação do GT passe para CPP e posterior-
mente retorne para plenária. A proposta é aceita.

Grupo de trabalho de estudo da normatização de assesso-
ramento, defesa e garantia de direitos e casas de apoio, bem 
como da socioaprendizagem no âmbito da Assistência Social.

DIAS DA SEMANA - Quarta-Feira
PERIODICIDADE - Quinzenal
HORÁRIO - 09h00 às 12h00
O conselheiro Natanael diz que faz parte do GT e relata 

que o mesmo precisa de membros da SMADS, membros do FAS, 
membros do FEBAS e membros do COMAS, e já adianta que o 
FAS não vai manter o mesmo representante, que era ele mesmo, 
e que é necessário enviar ofícios para a SMADS, FAS e FEBAS 
para que mandem os nomes dos seus representantes. O conse-
lheiro Écio diz que gostaria de continuar no GT, que nos últimos 
meses conseguiram avançar e construírem a primeira minuta. 
A conselheira Maria Isabel informa que não vai continuar no 
GT por uma questão de agenda cheia. O conselheiro Natanael 
diz que está saindo do GT como representante do FAS, porém 
gostaria de participar como representante do COMAS, a con-
selheira Maria Silvia Coviello também informa que gostaria de 
participar desse GT. A conselheira Girlândia pede uma questão 
de ordem e diz que como a recomposição não está conseguindo 
avançar, que a sociedade civil e o poder público poderiam pos-
teriormente definirem seus representantes e já apresentarem os 
nomes para a próxima plenária. A presidente Eliana discorda e 
diz que temos condições de fechar a recomposição hoje e que 
a conselheira Patrícia Veloso Maia irá compor o GT como repre-
sentante do poder público.

Grupo de trabalho para elaboração do plano de comu-
nicação do Conselho Municipal de Assistência Social de São 
Paulo - COMAS-SP

DIAS DA SEMANA - Segunda-Feira
PERIODICIDADE - Semanal
HORARIO - 14h00 às 17h00
O convidado e ex-conselheiro Carlos de Aquino informa 

que era coordenador desse GT e que existem dois relatos que 
já foram apresentados. Os conselheiros Écio, Luís Lorente e 
Antônio Alexandre se colocaram a disposição de compor o GT e 
o pleno aprovou por unanimidade. A presidente Eliana informou 
que o poder público não indicaria nenhum nome e que não era 
necessária a participação de nenhum representante do governo 
nesse GT.

RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº1317/2018, DE 29 DE MAIO 
DE 2018.

Dispõe sobre a recomposição das representações externas 
do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo–
COMAS-SP.

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - 
COMAS-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal nº12.524 de 1º de dezembro de 1997, regulamen-
tada pelo Decreto Municipal nº38.877de 21 de dezembro de 
1999;e,Resolução COMAS-SP nº568/2012 de 09 de fevereiro de 
2012 (Regimento Interno), em reunião ordinária da Plenária de 
29 de maio de 2018,e,

RESOLVE:
Artigo 1º - Recompor e referendar as representações exter-

nas deste Conselho:
I-Conselho Estadual de Assistência Social de São Paulo-

-CONSEAS-SP:
Sociedade Civil: Écio Almeida Silva/Poder Público: Maria 

Isabel Meunier Ferraz.
II - Comissão Municipal Intersetorial de Convivência Fami-

liar e Comunitária para a cidade de São Paulo: Sociedade Civil: 
Anna Beatriz Langue Peranovichi Leite/Poder Público: Jabs Cres 
Maia Santos

III-Comissão Municipal de Prevenção e Erradicação do 
Trabalho Infantil de São Paulo-CMETI: Sociedade Civil: Damaris 
Lacerda Abreu (Titular) e Maria Silvia Coviello Boscaino (Suplen-
te) /Poder Público: Maria Aparecida de Laia.

IV-Reuniões do Conselho Nacional de Assistência So-
cial-CNAS: a)02 (dois) integrantes do Conselho Diretor 
Ampliado; b) 02 (dois) conselheiros do pleno, sendo: 01 
(um) da Sociedade Civil e 01 (um) do Poder Público, em 
revezamento.

V-Comissão de Enfrentamento à Violência, Abuso e Explo-
ração Sexual contra Crianças e Adolescentes CMESCA: Socieda-
de Civil: Darlene Terzi dos A. A. Cazarini(Titular)/Poder Público: 
Maria Aparecida de Laia.

VI-Grupo de Trabalho para a Construção Coletiva da Nor-
matização dos Procedimentos Técnicos Socioeducativos Pres-
tados pelo SMSE/MA, conforme estabelece o Plano Decenal 
Municipal de Atendimento Socieducativo Medidas Socioeduca-
tivas: Sociedade Civil: Natanael de Jesus Oliveira (Titular) /Poder 
Público: Maria Silvia Cavasin Matano (Suplente).

VII-Grupo de Trabalho de Assessoramento e Garantia 
de Direitos da Paulus: Sociedade Civil: Adriana Oliveira 
Gonçalves Bezerra, Écio Almeida Silva e Maria Silvia Coviello 
Boscaino /Poder Público: Maria Cristina Markes Marine Jabs 
Cres Maia Santos.

VIII-Fórum de Assistência Social da Cidade de São Paulo-
-FAS-SP: Sociedade Civil: Darlene Terzi dos A. A. Cazarini, Luís 
Lorente Vila, Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulose e Nata-
nael de Jesus Oliveira.

IX-Fórum Municipal de Entidades Beneficentes de Assistên-
cia Social-FEBAS: Sociedade Civil: Écio Almeida Silva, Adriana 
de Oliveira Gonçalves Bezerra, Damaris Lacerda Abreu e Maria 
Silvia Coviello Boscaino.

X-Grupo de Trabalho Implantação Local dos Indicado-
res na cidade de São Paulo - GT Indicadores (PORTARIA 
SMADS nº39/2017): Sociedade Civil: Tamara dos Santos 
Cereja (Titular).

É feito um minuto de silencio em homenagem a compa-
nheira Neide Aparecida Vita que perdeu a vida após reagir a 
um assalto e também as três crianças da mesma familia que 

se faça um encaminhamento referente a isso. O conselheiro 
Rafael questiona se no regimento interno tem algum prazo 
para a entrega das ATAs, o conselheiro Natanael explica que 
no regimento interno na fala de um prazo especifico, por ou-
tro lado fala que um dos primeiros itens de todas as plenárias 
de qualquer conselho é a aprovação da ATA anterior, porém 
pontua que o COMAS está iniciando um novo mandato, e que 
a maioria dos conselheiros são novos, inclusive o conselheiro 
David que está como 1º secretário no momento, e que propõe 
que todos se ajudem nesse inicio, e que a confecção de uma 
ATA não é um processo fácil, e que acha complicado também 
pedir auxilio para a secretaria executiva, pois a equipe da 
mesma está muito reduzida. O conselheiro Rafael fala que 
essa questão primeiramente tem que ser analisada pelo atual 
1º secretário, até por que é ele que vai ficar com a atribuição, 
a conselheira Maria Cecília concorda e propõe aguardar a 
confecção da ATA da plenária de hoje, para assim o conselhei-
ro David ter uma devolutiva das reais dificuldades e que todos 
conselheiros da sociedade civil auxilie no que for necessário. 
A conselheira Maria Isabel pontua que acha importante sis-
tematizar o fluxo e ressalta que apoia a ideia da conselheira 
Tamara, e que pessoalmente acha que a participação do 
conselheiro que assume a 1º secretaria fica prejudicada, por 
que participar dos debates enquanto faz anotações é muito 
complicado. O conselheiro Natanael informa que tanto no 
CONSEAS quanto no CNAS a minuta da ATA é realizada pela 
equipe técnica. A conselheira Anna Beatriz concorda com a 
fala do conselheiro Natanael e acrescenta que em todos os 
conselhos de direito a secretaria executiva tem essa função. 
O conselheiro Écio pede uma questão de ordem, ele diz que 
concorda com todas as falas até o momento, mas que o re-
gimento interno deixa claro, o 1º secretario transcreve, e que 
essa é uma discussão para ser levada na revisão do regimento 
interno. O conselheiro Natanael concorda com a pontuação do 
conselheiro Écio sobre o regimento interno, porém, o conselho 
precisa dar condições para que isso ocorra, com equipamen-
tos de captura de áudio e vídeo, e não ficar dependendo do 
conselheiro ter um celular bom para tais funções. A presidente 
Eliana diz que esse assunto vai ser abordado no decorrer da 
reunião quando abordar o assunto do IGD – Índice de Gestão 
Descentralizada.

O convidado Carlos Henrique pede a fala e diz que é bom 
ter cuidado para que a fala dos convidados não seja cessada 
nesse conselho, e ressalta que não aprovar as ATAs na plenária 
seguinte é irregular, que a conselheira Darlene no mandato 
anterior no qual ele fazia parte conseguiu colar as ATAs em dia, 
e que é responsabilidade de todos sim a confecção da ATAs, 
inclusive da secretaria executiva, e que sente que está faltando 
um suporte da secretaria executiva para auxiliar o 1º secre-
tário. A conselheira Maria Cecília pergunta quem ficou com a 
responsabilidade de fazer a ATA da reunião de recomposição 
realizada no 15/05/2018, a conselheira Darlene diz que tem 
algumas informações e pode confeccionar a ATA em questão, 
que mandará nos e-mails para todos revisarem e acrescentarem 
informações se necessário.

3) Recomposição das Comissões Temáticas, Grupos de 
Trabalho e Representações Externas

RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº1316/2018, DE 29 DE MAIO 
DE 2018.

Dispõe sobre a recomposição das Comissões Temáticas des-
te Conselho, constituídas por representantes do poder público e 
da sociedade civil.

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - 
COMAS-SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Lei Municipal nº12.524 de 1º de dezembro de 1997, regulamen-
tada pelo Decreto nº38.877de 21 de dezembro de 1999, em 
reunião ordinária da plenária realizada no dia 29 de maio de 
2018, Considerando a Resolução COMAS-SP nº1315/2018 de 15 
de maio de 2018, que dispõe sobre a recomposição das Comis-
sões Temáticas deste Conselho, constituídas por representantes 
do poder público e da sociedade civil; Considerando o disposto 
no artigo 35 e seguintes do Regimento Interno do Conselho 
Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, dis-
posto pela Resolução nº568/COMASSP/2012de 09 de fevereiro 
de 2012, que trata das Comissões Temáticas, resolve:

Art. 1º. Recompor as Comissões Temáticas com os represen-
tantes, coordenadores e relatores do poder público e sociedade 
civil, conforme segue:

I.Comissão de Relações Inter-Institucionais - CRI
Sociedade Civil: Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra, Antô-

nio Alexandre de Andrade Patto, Cristiane Aurea de Abreu, Da-
maris Lacerda Abreu, David Oscar, Écio Almeida Silva, Girlândia 
Silva Santana, Luís Lorente Vila, Marcos Antônio Muniz e Souza 
e Maria Silvia Coviello Boscaino.

Poder Publico: Alexandre Macaroni Nardy, Jabs Cres Maia 
Santos, Luciano José Alves de Luna e Rubens Fernandes Sena 
Bossi.

Coordenadora: Damaris Lacerda Abreu Relator: Alexandre 
Macaroni Nardy

II.Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Ga-
rantia de Direitos –CPP

Sociedade Civil: Anna Beatriz Langue Peranovichi Leite, 
Antônio Alexandre de Andrade Patto, Antônio Souza Navarro, 
Damaris Lacerda Abreu, Darlene Terzi dos A. A. Cazarini, Dul-
cinea Pastrello, Écio Almeida Silva, GirlândiaSilva Santana, Luís 
Lorente Vila, Marcos Antonio Muniz e Souza, Maria Cecília H. 
Mattos Apostolopoulos, Natanael de Jesus Oliveira, Rafael Car-
valho Outtone e Tamara dos Santos Cereja.

Poder Publico: Eliana Fernandes Loureiro Victoriano, Hélio 
de Oliveira, Maria Isabel Meunier Ferraz e Patrícia Veloso Maia.

Coordenadora: Dulcinea Pastrello Relatora: Maria Isabel 
Meunier Ferraz

III.Comissão de Finanças e Orçamento-CFO
Sociedade Civil: Antônio Alexandre de Andrade Patto, Da-

maris Lacerda Abreu, Darlene Terzi dos A. A. Cazarini, David 
Oscar, Écio Almeida Silva, Luís Lorente Vila, Marcos Antônio 
Muniz e Souza e Natanael de Jesus Oliveira.

Poder Público: Eliana Fernandes Loureiro Victoriano, Fa-
biana Santos de Paula Silva, Ítalo Souza Cunha e Victor Di 
Francesco Coelho.

Coordenador: Natanael de Jesus Oliveira Relator: Ítalo 
Souza Cunha

IV.Comissão de Monitoramento e Controle das Delibera-
ções das Conferências-CMCDC

Sociedade Civil: Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra, Antô-
nio Alexandre de Andrade Patto, Darlene Terzi dos A. A. Cazarini, 
Marcos Antônio Muniz e Souza, Maria Cecília H. Mattos Aposto-
lopoulos e Natanael de Jesus Oliveira.

Poder Público: Maria Aparecida de Laia, Maria Isabel Meu-
nier Ferraz e Jabs Cres Maia Santos.

Coordenadora: Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra Relato-
ra: Maria Aparecida de Laia

V. Comissão de Controle Social do Programa Bolsa Família
Sociedade Civil: Antônio Alexandre de Andrade Patto, Antô-

nio Souza Navarro, Dulcinea Pastrello e Marcos Antônio Muniz 
e Souza.

Poder Público: Caio Felipe Ferriani Coelho, Eliana Fernan-
des Loureiro Victoriano, Maria Silvia Cavasin Matano e Maria 
Aparecida de Laia.

evoca os artigos 16, 17 e 18, que fala sobre a composição do 
plenário e o direito á voto. Como fica de dúbio entendimento, 
entende-se por bem tentar um consenso entre as partes. SC so-
licita mais uma suspensão temporária, onde se faz a discussão 
de uma proposta. Ao retornar, a SC afirma que, abre mão da 
presidência provisoriamente, ressaltando ser um acordo entre 
as partes, não uma questão regimental, até que se regulamen-
te essas questões. Colocando bem claro que a posição da SC é 
que o PP não poderia assumir a presidência do Conselho, pois 
um dos pressupostos deste é exatamente fiscalizar as ações 
da SMADS e é contraditório o gestor autofiscalizar-se. Por fim, 
em consenso, fica definida a seguinte composição para o Con-
selho Diretor Ampliado (CDA): Presidência - Eliana Fernandes 
L. Victoriano; Vice-Presidência - Darlene Terzi dos A. Afonso 
Cazarini; Primeira Secretaria - David Oscar; Segunda Secreta-
ria - Luciano José A. de Luna. Comissão de Políticas Públicas 
(CPP ) - Dulcinéia Pastrello; relatora, Maria Isabel M. Ferraz; 
Comissão de Finanças ( CFO ) - Natanael de Jesus Oliveira.; 
relator Ìtalo S. Cunha; Comissão de Relações Interinstitucionais 
( CRI - Damaris Lacerda Abreu ; relator Alexandre Macaroni 
Nardi; Comissão de Monitoramento e Controle das Decisões da 
Conferência ( CMCDC ) - Adriana Oliveira G. Bezerra, relatora 
Maria Aparecida de Laia; Comissão Do Bolsa Família - Maria 
Aparecida de Laia, relator Marcos Antonio M. de Souza. Foram 
compostas as comissões, lembrando os conselheiros que eles 
devem participar de pelo menos uma das comissões, inde-
pendentemente de serem titulares ou suplentes. Em seguida 
foi aprovada por consenso, que se mantenham os calendários 
já elaborados em cada uma das comissões e que as mesmas 
revisem e referendem ou alterem, conforme entenderem. São 
informadas as datas das próximas reuniões de comissão: CPP 
dia 17 de maio, às 9:30 hs; CRI dia 22 de Maio, às 9:30 hs; 
CFO, dia 24 de maio, às 13;30 hs; e CMCDC dia 25 de maio, ás 
9:00 hs. A Comissão do Bolsa família ainda não tem data da 
reunião. Foi solicitada pelo conselheiro Jabs, uma inclusão de 
pauta, solicitando seja modificado o horário da plenária, para 
13:30 hs., com segunda chamada ás 14 hs., proposta que foi 
inclusa na pauta e aprovada por consenso. Sem mais nenhum 
dos presentes querer mais fazer uso da palavra, a cons. Presi-
denta encerra os trabalhos ás 17:20 hs, da qual se lavrou esta 
ata, que vai assinada pela presidente e por mim, Darlene Terzi 
dos A. Afonso Cazarini que a secretariei

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SÃO PAULO – COMAS-SP

COMUNICADO COMAS-SP Nº 199/2018
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

SÃO PAULO – COMAS-SP NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº12.524 
DE 01.12.1997, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº38.877 
DE 21.12.1999; E, COM AS DISPOSIÇÕES DO SEU REGIMENTO 
INTERNO, TORNA PÚBLICA A ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
PLENÁRIA DE 29 DE MAIO DE 2018.

ELIANA FERNANDES LOUREIRO VICTORIANO
PRESIDENTE COMAS-SP
ATA Nº10/2018 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 29 DE 

MAIO DE 2018 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP.

Aos vinte e nove dias de maio de dois mil e dezoito, terça-
-feira, no período das treze horas e trinta minutos, foi realizada 
a plenária ordinária do Conselho Municipal de Assistência 
Social de São Paulo – COMAS/SP. A plenária foi realizada na 
Sede do Conselho, sito à Praça Antônio Prado, nº 33, 12º andar, 
Centro, São Paulo/SP em conformidade com o COMUNICADO 
COMAS-SP nº167/2018, com a presença do(a)s: Conselheiro(a)s 
Titulares: Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra, Luis Lorente Vila, 
Darlene Terzi dos A. A. Cazarini, Girlândia Silva Santana , David 
Oscar, Maria Silvia Coviello Boscaino, Damaris Lacerda Abreu, 
Eliana Fernandes Loureiro Victoriano, Fabiana Santos de Paula 
Silva e Alexandre Macaroni Nardy. Conselheiro (a)s Suplentes: 
Antônio Alexandre de Andrade Patto, Écio de Almeida Silva, 
Anna Beatriz Langue Peranovichi, Tamara dos Santos Cereja, 
Rafael Carvalho Outonne, Maria Cecília Herzer Mattos Aposto-
lopoulos, Dulcinea Pastrello, Natanael de Jesus Oliveira, Maria 
Isabel Meunier Ferraz, Rubens Fernandes Sena Bossi e Patrícia 
Veloso Maia. Faltas Justificadas: Maria Aparecida de Laia, Jabs 
Cres Maia Santos e Hélio de Oliveira. Composição da Mesa de 
Deliberação: Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra, Luís Lorente 
Vila, Antônio Alexandre de Andrade Patto, Anna Beatriz Langue 
Peranovichi, Girlândia Silva Santana, David Oscar, Maria Silvia 
Coviello Boscaino, Damaris Lacerda Abreu, Maria Cecília Herzer 
Mattos Apostolopoulos, Eliana Fernandes Loureiro Victoriano, 
Fabiana Santos de Paula Silva, Alexandre Macaroni Nardy e 
Patrícia Veloso Maia. Convidado (a)s: José França – Sobreviven-
te da Rua, Edmar Imaculada Matoso – Sobrevivente da Rua, 
Alexandre Frederico – Usuário do C.A Jaçanã, Marcos Roberto 
Pereira, Carlos Henrique C. de Aquino, Sidnei Silva dos Santos 
– Comitê Pop Rua e Conselho Participativo Mooca, Elisangela 
Cristina Flávio – Comitê Pop Rua e Conselho do Meio Ambiente 
Vila Maria/Vila Guilherme, Raquel Mattos – Grupo de Apoio à 
prevenção à AIDS – GAPA, Reginaldo Moreira – Casa de Apoio 
Brenda Lee e Rodrigo Nunes – CTA.

1) Secretária Executiva; 1.1) Verificação do Quórum, jus-
tificativas e substituições de conselheiros; feita verificação do 
quórum pela presidente Eliana Fernandes Loureiro Victoriano. 
2) Aprovação da Pauta. Aprovada a pauta, o convidado José 
França pede uma inclusão de pauta, um relato sobre o usuá-
rio no sistema. A presidente Eliana informa que somente um 
conselheiro pode fazer inclusão de pauta, José França então 
questiona se o usuário não tem espaço de fala, a presidente 
Eliana explica que a fala é garantida para todos, porém, para 
inclusão de pauta é necessário que um conselheiro acolha o 
conteúdo e realize o pedido. A conselheira Maria Cecília pede 
para o convidado José França falar sobre o conteúdo e acolhe 
o pedido de inclusão, por unanimidade é aprovado o relato do 
usuário como inclusão de pauta.

O conselheiro Antônio Alexandre pede uma questão de 
ordem, pergunta se em todo inicio de plenária não deveria 
ter aprovação da ATA da plenária anterior, a presidente Eliana 
explica que nem sempre a ATA fica pronta a tempo, até por 
conta dos conteúdos vastos e complexos que precisam constar 
em uma ATA, o conselheiro Antônio Alexandre então expõe 
que na visão dele a ATA só precisa das informações mais 
importantes, que não precisa descrever fala por fala, o conse-
lheiro David explica que existe uma diferença entre os relatos 
das comissões e a ATA das plenárias, que nos relatos das co-
missões realmente é algo mais direto, consta os assuntos e os 
encaminhamentos das comissões, mas que na ATA da plenária 
é diferente e precisa descrever fielmente o que ocorreu. A con-
selheira Tamara então sugere que alguém da secretaria exe-
cutiva do conselho auxilie na questão das ATAs, para que não 
se acumule ATAs sem aprovação igual aconteceu no mandato 
anterior. A conselheira Maria Isabel diz que concorda com a 
preocupação da conselheira Tamara, mas o regimento interno 
do COMAS é muito claro, as ATAs são de responsabilidade 
do 1º secretário, atualmente função do conselheiro David. A 
conselheira Tamara coloca que não está propondo que essa 
atribuição seja retirada do 1º secretário, e sim que alguém 
do administrativo faça a ATA, e que após isso seja ajustada 
ou até refeita se for o caso pelo 1º secretário, e propõe que 

DESPACHO DE INDEFERIMENTO DE CERTIFI-
CADO DE MATRÍCULA NA SMADS

A Supervisão de Assistência Social Santo Amaro - 
SAS/SA no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria nº 10/SMADS/2018 e fundamentada no parecer emitido 
pelo setor técnico competente desta SAS resolve INDEFERIR 
o requerimento de renovação do Certificado de Matrícula nº 
23.300 do(a): CASA DOS VELHINHOS DE ONDINA LOBO 
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 62.788.484/0001-32.Fica assegu-
rado nos termos do artigo 10 da Portaria nº 10/SMADS/2018 o 
direito da entidade a interpor recurso com pedido de reavalia-
ção nesta SAS no período de 29/06/2018 a 05/07/2018.

6024.2018/0005535-5 - DESPACHO DE RECA-
DASTRAMENTO NO CENTS

A Supervisão de Assistência Social Capela do Socorro - SAS/
CS, considerando a Lei Municipal nº 14.469/2007, regulamenta-
da pelo Decreto Municipal nº 52.830/2011, o disposto na Por-
taria nº 34/SMG/2017 e no uso de suas atribuições conferidas 
pela Portaria nº 58/SMADS/2017 defere o recadastramento 
da(o): NUCLEO DE AÇÕES PARA A CIDADANIA NA DIVER-
SIDADE - LACE , inscrita no CNPJ nº:49.356.157/0001-43 no 
sistema do Cadastro Municipal Único de Entidades Parceiras do 
Terceiro Setor (CENTS), pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir 
do dia 29/06/2018.
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COMUNICADO COMAS-SP Nº 198/2018
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

SÃO PAULO – COMAS-SP NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI MUNICIPAL Nº12.524 
DE 01.12.1997, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº38.877 
DE 21.12.1999; E, COM AS DISPOSIÇÕES DO SEU REGIMENTO 
INTERNO, TORNA PÚBLICA A ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
PLENÁRIA DE 15 DE MAIO DE 2018.

ELIANA FERNANDES LOUREIRO VICTORIANO
PRESIDENTE COMAS-SP
Ata nº09/2018 da Reunião Plenária realizada em 15 de 

Maio de 2018.
Iniciada a reunião em segunda chamada, às 13:30 hs.na 

sede do COMAS/SP, aberta pela Técnica Marcela, em substitui-
ção à secretária Executiva, Sr.ª Odaly, que já foi nomeada, mas 
ainda não tomou posse. Fala sobre a Portaria 327/SMADS/18, 
de 10 de maio pp.do Sr. Prefeito, que designa a composição do 
COMAS, ratificando os conselheiros eleitos no pleito de 14 de 
Abril pp e os indicados pelo Poder Público, de suas respectivas 
secretarias. Passa a palavra à Sr.ª Eliana, representante de 
SMADS, para que faça a leitura e verificação de presença dos 
conselheiros, efetivando assim sua posse. Antes da leitura, 
cons. Eliana passa a palavra ao Sr. Jose Castro, secretário de 
SMADS em exercício. Ele dá as boas vindas aos conselheiros, 
fala da importância do conselho dentro da política da secreta-
ria e também dos planos e dificuldades desta pasta para este 
ano. Informa que, conforme prometido, está em fase final a 
contratação de 50 Assistentes Sociais do concurso, para inte-
grarem as já defasadas equipes dos CRAS; CREAS e Centros 
Pop, até o final de Maio pp, e para 2019 mais 150, totalizando 
os 200 de competência da pasta. Também informa que está 
finalizando a contratação de mais 50 AGPP, para integrar as 
mesmas equipes. Também informa já estar em negociação, 
a proposta de reajuste das verbas dos Programas, Projetos e 
Serviços da Pasta, desta feita, diferente dos dois últimos anos, 
repassando integralmente o dissídio dos trabalhadores. Fala 
também sobre a proposta de capacitação para adequação dos 
convênios ao marco regulatório e da necessidade de revisão 
de 5 Portarias, com destaque a portaria 46, que está sendo 
discutida nos Fóruns e com a equipe técnica, e deve vir logo 
para apreciação do conselho. Solicita que ajudemos neste 
processo. Encerra colocando-se a disposição dos conselheiros, 
dizendo estar de portas abertas. Cons. Tamara solicita sejam 
incluídos os servidores públicos dos territórios nesta discussão, 
no que é esclarecida que já há este envolvimento, estando 
uma reunião já agendada com eles no ESPASO para o próximo 
dia 17. Segue então o chamamento e posse dos conselheiros, 
titulares e suplentes. Sociedade Civil – Titulares, Segmento 
usuários: Adriana Oliveira G. Bezerra; Cristiane Áurea de Lima; 
Luis Lorente Vila. Suplentes: Antonio A. A. Patto; Antonio Souza 
Navarro; Écio Almeida Silva. Titulares, Segmento Trabalhadores: 
Darlene Terzi dos A. Afonso Cazarini; Girlândia Silva Santana; 
David Oscar. Suplentes: Anna Beatriz L. Peranovichi; Tamara 
S. Cereja e Rafael C. Outonne. Titulares, Segmento OSC: Maria 
Silvia C. Boscaino; Damaris Lacerda Abreu e Marcos Antonio 
M. de Souza. Suplentes: Maria Cecília H.M.Apostolopoulos; 
Dulcinéia Pastrello e Natanael de Jesus Oliveira. Poder Público: 
Titular e Suplente, respectivamente: SMADS – Eliana Fernandes 
L. Victoriano e Maria Isabel M. Ferraz; SMS – Maria Aparecida 
de Laia , suplente ausente; SME – Maria Silvia C. Matano, 
suplente ausente; SMG - Victor Di Francesco C. de Souza e 
Ìtalo S. Cunha. SF - Fabiana Santos P. Silva, suplente ausente. 
SGM – Jabs Cres M. Santos e Rubens F. S. Bossi. SMPR – Hélio 
de oliveira e Patrícia Veloso Maia. SEHAB – Luciano José A. 
de Luna e Valdemar Alves Pereira. SMJ – Alexandre Macaroni 
Nardi e Caio Felipe F. Coelho, compondo a mesa de delibe-
ração os seguintes conselheiros: Adriana Oliveira G. Bezerra; 
Cristiane Áurea de Lima; Luis Lorente Vila; Darlene Terzi dos A. 
Afonso Cazarini; Girlândia Silva Santana; David Oscar, Maria 
Silvia C. Boscaino; Damaris Lacerda Abreu ; Marcos Antonio M. 
de Souza; Eliana Fernandes L. Victoriano ; Maria Aparecida de 
Laia ; Maria Silvia C. Matano; Victor Di Francesco C. de Souza; 
Fabiana Santos P. Silva; Jabs Cres M. Santos; Hélio de Oliveira; 
Luciano José A. de Luna ; Alexandre Macaroni Nardi. Cons. 
Natanael pede uma questão de ordem, solicitando constar em 
ata que não está sendo cumprido o Decreto......, que garante 
50% de mulheres na composição dos conselhos. Cons. Jabs 
coloca que só está faltando uma mulher entre os conselhei-
ros titulares e que o Poder Público fará a correção, no que é 
contestado pelo conselheiro Natanael, pois o mesmo informa 
que o Decreto fala do Total de conselheiros e não somente 
dos titulares. Segue-se uma discussão, onde por final, cons. 
Jabs se compromete a corrigir tal situação. Em seguida Sr.ª 
Marcela solicita que se faça a indicação do conselho diretor, 
que deve assumir os trabalhos. Os conselheiros da Sociedade 
Civil (SC), solicitam intervalo de 15 min. para que possamos 
fazer a discussão. Os conselheiros do poder público deixam a 
sala. Após o intervalo, a SC informa que reivindica a indicação 
da Presidência, segunda secretaria e a coordenação de quatro 
comissões. O Poder Público ( PP) contesta, e reivindica ser sua 
a indicação da presidência, evocando o regimento Interno. 
Cons. Darlene contesta, afirmando que o regimento diz que 
deve haver revezamento entre os cargos em si. O Parágrafo 
único do artigo 23 fala de paridade de segmentos entre os 
cargos, não entre os mandatos. Segue-se então uma acirrada 
discussão sobre o tema. Não havendo consenso, propõem-se ir 
ao voto. Inicia-se um novo debate, agora sobre o entendimento 
da parte do artigo que diz que o presidente é eleito “através 
de voto direto dos seus integrantes”, o que no entendimento 
da SC, seriam titulares e suplentes, contestado pelo PP, que 


