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ATA Nº35/2015 REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL 

DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO – COMAS-SP.  

Ao trigésimo dia do mês de junho de dois mil e quinze, terça-feira, no período das 13h30 

às 17h00, foi realizada a reunião plenária ordinária do Conselho Municipal de Assistência 

Social de São Paulo – COMAS-SP, na Praça Antônio Prado, nº33, 12º andar, Centro, 

São Paulo-SP, de acordo com Comunicado COMAS-SP nº108/2015, publicado no Diário 

Oficial da Cidade de São Paulo – DOC-SP de 27 de junho de 2015, pag. 66. Presentes: 

Conselheiros Titulares: Daniel Martins Silva, José Luiz da Silva, Maria Aparecida Nery, 

Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho, Carlos Nambu, Cássia Goreti da Silva, Marilia 

Câmara de Assis, Vinicius dos Santos Pereira Reis e Claudia Elizabete da Silva. 

Conselheiros Suplentes: Zorobabel Mendes Rodrigues, Celina Coutinho, Vera 

Aparecida Salgueiro Pereira, Ivana Azevedo Martins Vilgelinas, Clodoaldo José 

Muchinski, Carmem Ligia Fontoura Bongiovanni e José Otávio D’Acosta Passos. Faltas 

Justificadas: Natanael de Jesus Oliveira, Valéria Cristina Lopes Princz, Gabriela Biazi 

Justino da Silva e Marisa Altomare Ariente. Ausências: Gislene Ferreira Américo, 

Valéria da Silva Reis Ribeiro, Walter Antonio Morato, Elisa Maria Grossi Manfredini, José 

Ricardo Goulart, Fernanda Campana, Maria Alice Ramos de Carvalho, Elaine Aparecida 

Lorenzo, Sérgio Pinto Carneiro, Fábio Alves Correia e Caio Rioei Yamaguchi Ferreira. 

Mesa de Deliberação: Daniel Martins Silva, José Luiz da Silva, Zorobabel Mendes 

Rodrigues, Maria Aparecida Nery, Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho, Celina 

Coutinho, Carlos Nambu, Vera Aparecida Salgueiro Pereira, Ivana Azevedo Martins 

Vilgelinas, Cássia Goreti da Silva, Marilia Câmara de Assis, Vinicius dos Santos Pereira 

Reis e Claudia Elizabete da Silva. Convidados: Stephanie Innela Simãozinho - PIA 

Sociedade Filhas de São Paulo - Paulinas, Allan Carvalho – Fórum de Transparência, 

Participação e Controle Social - FTPCS e membro da Executiva Ampliada do Fórum de 

Assistência Social de São Paulo – FAS-SP, Esequias Marcelino da Silva - CEASP, 



Vanessa Meneys - Associação Horizontes, Gilson Antônio R. Neres - Associação de 

Mulheres de Pirituba, Maria de Lourdes Batista - Associação Mulheres de Pirituba, 

Isildinha de Mattos - Associação Mulheres de Pirituba, Carlos Henrique Mendes Binci - 

APAE de São Paulo, Sandra Regina de Carvalho Lojudice - Fundação Francisco e Clara 

de Assis, Irinea Gomes Pinheiro Silva - Grupo Unido pela Reintegração Infantil - GURI, 

Sileide dos Santos Oliveira Alves - Associação Protetora da Infância - Lareira Passionista 

São José, e Quézia Amaral da Silva - FEBAS - Fórum de Entidades Beneficentes de 

Assistência Social. Pauta: 1. Posse de Conselheiros - Secretaria de Finanças; 2. 

Secretaria Executiva: Verificação de quórum e substituição de Conselheiros; 3. 

Aprovação da Pauta; 4. Aprovação da Ata nº34 de 15/06/2015; 5. Conselho Diretor: 5.1. 

Informes; 6. Relatos das Comissões e Grupos de Trabalho: 6.1. Comissão de Finanças e 

Orçamento - CFO; 6.2. Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia 

de Direitos - CPP; 6.3. Comissão de Relações Interinstitucionais - CRI; 6.4. Comissão de 

Controle Social do Programa Social Bolsa Família; 6.5. Comissão Central Organizadora 

da XI Conferência Municipal de Assistência Social; 6.6. Comissão de Monitoramento e 

Controle das Deliberações das Conferências Municipais; 6.7. Grupo de Trabalho de 

Estudo de Normatização de Assessoramento, Garantia e Defesa de Direitos e Casa de 

Apoio no âmbito da Assistência Social; e, 6.8. Grupo de Trabalho para Revisão da 

Resolução COMAS-SP nº528/2011. Encaminhamentos e Deliberações: 1. Posse dos 

Conselheiros designados pela Secretaria de Finanças - Sr. Vinicius dos Santos 

Pereira Reis e Sr. José Otávio D’Acosta Passos. Os conselheiros foram empossados 

pela Sra. Presidenta Cássia Goreti da Silva e, após,  agradeceram e colocaram-se à 

disposição deste Conselho. 2. Secretaria Executiva: Verificação de quórum e 

substituições de Conselheiros - Foi verificado, conforme previsto no Regimento 

Interno, o quórum qualificado para realização da Plenária Ordinária e aprovações. 3. 

Aprovação de pauta: A pauta foi aprovada sem novas inclusões. 4. Aprovação da Ata 

nº34 de 09 de junho de 2015: A ata de nº34 foi aprovada por unanimidade. 5. Conselho 

Diretor: 5.1. Informes: Reunião do CDA - 26.6.2015 - Presentes: Carlos Nambu 

(Presidente em exercício), Valéria da Silva Reis Ribeiro (1ª Secretária), Natanael de 

Jesus Oliveira (Coordenação CPP e interina da CFO na última reunião), Gabriela Biazi 

Justino da Silva (Coordenação CCSPBF). Ausentes com justificativa: Cássia Goreti da 

Silva (Presidenta), Claudia Elizabete da Silva (2ª Secretária), Marília Camara Assis 

(Coordenação CFO) - O Presidente em exercício, Carlos Nambu informa a realização de 

Reunião no dia 24.6.2014 com a Empresa que ganhou no Pregão, mas ainda não 

assinou o contrato. E aponta que a Empresa propõe, no entendimento dela, questões 

relativas a alterações, que foram enviadas via e-mail para o COMAS-SP, e esse e-mail 

foi encaminhado para a SMADS-CGA e Secretária Adjunta para manifestação quanto 



aos encaminhamentos necessários e, por entendimento das representações da 

Comissão Central, na citada Reunião, as solicitações estão contempladas no Termo de 

Referência. A próxima reunião com os representantes indicados pela Comissão Central e 

a Empresa será realizada no dia 30.6.2015 para apreciação e verificação de possível 

Plano de Ação ainda a ser apresentada pela Empresa. 1) Indicação do Poder Público 

para o CMPETI: A Coordenadora Gabriela verificará com a Presidenta Cássia, a 

indicação da Suplência do Conselheiro Daniel pelo Poder Público para o CMPETI. 2) 

Representação para Reunião do CNAS - JULHO/2015: Conforme encaminhamento do 

CDA em relação ao período de Conferências, da Sociedade Civil para o mês de Julho, 

conforme indicação do Segmento será a Conselheira Valéria Princz e pelo Poder Público 

a Coordenadora Gabriela verificará com a Presidenta Cássia para comunicar a 

Secretária Executiva Susana. 3) Coordenações das Comissões Temáticas e Indicações 

de Relatos das Comissões Temáticas e Grupos de Trabalho para Plenária de 30.6.2015: 

a) A Coordenação da Comissão Organizadora Central da XI Conferência Municipal de 

Assistência Social, Carlos Nambu informa que será encaminhado pela Secretaria 

Executiva para todos os Conselheiros, como informe, os Relatos da Comissão de 

15.6.2015 e 23.6.2015 e que, a Comissão de Monitoramento das Deliberações das 

Conferências Municipais que também coordena realizará reunião no dia 26.6.2015 e 

encaminhará Relato para a Plenária do dia 30.6.2015; b) Referente ao GT de Estudo de 

Normatização da Assessoria, Defesa de Direitos e Casa de Apoio terá pauta na Plenária 

com proposta do CDA pela prorrogação; c) O GT de Revisão da Resolução COMAS-SP 

nº528/11 (Já encerrado) entregou a finalização dos trabalhos ao CDA e, tendo em vista a 

realização das Conferências, no dia 24.9.2015 a CPP apresentará a proposta do Work 

Shop e no dia 25.9.2015 o CDA construirá o cronograma para finalização dos trabalhos e 

apresentação da Resolução para o Plenário, conforme deliberado pelo Plenário; d) GT 

Revisão do Regimento Interno - Por ponderações e apresentação de justificativas, a 

serem apresentadas ao Plenário, o Coordenador Natanael e a Relatora Gabriela levarão 

a proposta do CDA pela não continuidade, e que as discussões relativas ao processo 

eleitoral sejam contemplados no Edital de convocação; e) GT Revisão das Portarias 46 e 

47 - A CPP informou que encaminhará a reiteração do ofício junto a SMADS, solicitando 

o envio das Minutas de alteração das Portarias, e o CDA encaminha para a Plenária a 

proposta de prorrogação e recomposição do GT devido à mudança de Membros dos 

Segmentos participantes deliberados pelo Plenário e que, na Reunião do CDA de 

17.7.2015 será agendada a primeira reunião; f) O Coordenador da CPP, Conselheiro 

Natanael, informa que em Relação ao Acolhimento Institucional na modalidade 

Residência Inclusiva aguarda retorno da SMADS quanto à proposta de alteração do 

Conselho e caso haja retorno da concordância com a proposta da Comissão será ponto 



de pauta na Plenária de 30.6.2015. E coloca que a retificação da tabela de custeio do 

SEAS 4 será pauta da referida plenária. Os demais informes colocados no CDA fazem 

parte dos Relatos da Comissão; g) O Coordenador interino da CFO, Conselheiro 

Natanael, comunica que será apresentado no Plenário, proposta do Plano de Ação 2015 

para apreciação do Pleno e que o parecer do Conselho será inserido no Sistema SUAS 

Web com prazo de 30.6.2015; h) O Coordenador da CRI, Conselheiro Clodoaldo, informa 

sobre a divisão de 3 Subgrupos na Comissão: Análise das Manutenções, Apreciação e 

encaminhamento referente as denúncias e análise dos processos de solicitação de 

inscrição. No CDA do dia 17.7.2015 a Coordenação trará para o CDA a proposta de 

metodologia referente à análise das manutenções. O Coordenador Clodoaldo ressalta a 

importância de um parecer do Conselho em relação à Portaria do MROSC. O mesmo 

está representando o Conselho com a Conselheira Cláudia no GT da SMADS. A 

Consulta Pública estará disponibilizada no dia 26.6.2015; e, i) A Coordenadora do 

CCSPBF apresenta os encaminhamentos e pendências da Comissão que serão matéria 

dos relatos. No momento das pautas seguintes, tendo em vista a necessidade de saída 

do Presidente em Exercício, Carlos Nambu, assumiu a Presidência interina a 1ª 

Secretária Valéria da Silva Reis Ribeiro e os conteúdos serão enviados aos Conselheiros 

posteriormente no Informe II: 1) Reunião com TCM sobre Capacitação; e, 2) Demandas 

da Secretaria Executiva para o CDA e Comissões. O COMAS-SP foi convidado a 

participar do Grupo de trabalho para implantação da LEI FEDERAL n°13.019/2014 na 

SMADS participaram os membros do CDA: Clodoaldo e Cláudia. Segue Resumo do 

Relato circunstanciado elaborado pelos Conselheiros: DIA: 15/06/2015 - HORÁRIO: 

14:30 Às 18:30 - PAUTA: Audiência pública, Plano de trabalho e critérios de julgamento. 

A reunião foi aberta pelas técnicas da SMADS explicando a importância dos encontros 

nesta semana até a culminância da portaria. Situaram que o marco regulatório entra em 

vigor no dia 27 de julho de 2015. A partir da PAUTA exposta foram discutidos os 

seguintes assuntos: - Elementos de julgamentos mensuráveis – critérios de julgamento 

das entidades, para firmar parcerias com SMADS, para análise na audiência pública. 

Estes critérios serão apresentados em forma de pontuações. Foram levantadas as 

seguintes possibilidades para mensuração da melhor proposta apresentada pelas 

Organizações Sociais quando do chamamento público: 1. Tempo de inscrição no 

COMAS; 2. Penalidades sofridas nos últimos 05 anos no COMAS e SMADS; 3. 

Capacidade de gestão administrativa da Organização Social; 4. Serviço desenvolvido em 

espaço físico da própria Organização; e, 5. Vinculação com o território. Foi amplamente 

discutido a questão das rubricas não serem mais fechadas a fim de permitir que a 

Organização Social possa utilizar os recursos financeiros adequando à sua realidade e a 

realidade do Serviço a ser desenvolvido. A partir da nova portaria a SMADS pretende 



desburocratizar o processo em situações tais como: a) Quando somente uma 

organização social apresentar a proposta não será mais realizado a audiência pública. 

Será realizada a análise da proposta e a Organização Social será avaliada como apta ou 

não para executar o Serviço. b) Não oficiar mais o COMAS-SP quando do chamamento 

público. Fica sob-responsabilidade do COMAS-SP acompanhar o Diário Oficial para ter 

ciência dos chamamentos públicos abertos. Claudia Elizabete da Silva/Clodoaldo José 

Oliva Muchinski. DIA: 16/06/2015 - HORÁRIO: 14:30 Às 18:30 - PAUTA: Monitoramento 

e Avaliação, equipes, competências, periodicidade. A reunião foi iniciada pela equipe 

técnica da SMADS contextualizando os participantes que representavam o FAS. 

Explicitou que o GT não é um grupo de trabalho deliberativo. Retomou a PAUTA do dia 

anterior e os principais debates entre eles: - A flexibilização da verba; -Elementos do 

plano de trabalho; - Utilização da verba anualmente e não mais trimestralmente; -Foi 

apresentada a compilação dos critérios para análise e avaliação do plano de trabalho. 

Houve debate para um melhor entendimento quanto a vinculação com o território e a 

Organização Social que tiver isenção da cota patronal. Após a retomada da pauta do dia 

anterior deu-se prosseguimento aos trabalhos do dia. - SMADS apresenta que as 

portarias 07 e 31 serão incorporadas na nova portaria; - O Gestor da parceria será o 

supervisor técnico que fará o acompanhamento do serviço. Estão sendo revistos os 

instrumentais e os indicadores qualitativos. - COMITE DE MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO: Coordenador do CRAS, Supervisor técnico, Técnico da gestão SUAS e 

técnico da UPC. Se a Organização Social não sentir-se contemplada no 

acompanhamento do comitê de monitoramento e avaliação poderá recorre ao Gerente 

da SAS ou a própria SMADS. -Será desvinculado o repasse da verba mensal da análise 

da prestação de contas. Foi debatido quando será realizada a prestação de contas e a 

priori será trimestralmente. -Foi proposta uma plataforma eletrônica para a prestação de 

contas; - Prestação de contas apresentada até o dia 10° de cada mês; -O Comitê de 

monitoramento e avaliação poderá se reunir com a Organização Social se houver 03 ou 

mais ressalvas na prestação de contas; -Relatório anual de prestação de contas com um 

atestado de SMADS resguardando as Organizações Sociais quanto a cumprir com as 

obrigatoriedades da prestação de contas; -Transição entre os Convênios e a nova 

parceira. -Audiência pública para o dia 24 de junho com a representação deste GT. Foi 

debatido a metodologia e a representação se dará pela SMADS, COMAS e FAS. Claudia 

Elisabete da Silva/Clodoaldo José Oliva Muchinski. A Conselheira Claudia Elizabete da 

Silva e o Conselheiro Clodoaldo José Muchinski relatam que o Grupo de Trabalho 

responsável pela Regulamentação do Marco Regulatório, Lei 13.019/2014 - já encerrou a 

primeira parte do trabalho, que a minuta de Portaria está para consulta pública e que 

neste período a Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de 



Direitos - CPP do Conselho precisa reunir-se extraordinariamente para discutir a 

proposta e, principalmente, o controle social. O conselheiro Carlos Nambu comunica o 

recebimento de convite do Fórum de Assistência Social de Santo Amaro, Seminário para 

discutir a Conferência Municipal, no dia 08/07/2015. O conselheiro coloca seu nome para 

representar o COMAS-SP no referido Seminário, a plenária referenda. 6. Relatos das 

Comissões e Grupos de Trabalho: 6.1. Comissão de Finanças e Orçamento - CFO: 

Plano de Ação 2015 - Adriana, servidora da Secretaria Municipal de Assistência e 

Desenvolvimento Social - SMADS, pede desculpas pelo adiantado do prazo, mas registra 

que o Ministério do Desenvolvimento Social - MDS, mudou os prazos de última hora e as 

datas não coincidiram com as plenárias do COMAS-SP, por isso, para cumprir a data de 

entrega, a pauta foi sugerida poucos dias antes do vencimento. O Plano de Ação 2015 

refere-se à previsão de recursos repassados pelo Governo Federal, para execução no 

corrente ano. A servidora acrescenta que os repasses serão efetivados conforme o 

preenchimento das metas colocadas pelo Município. Após descrever o demonstrativo do 

MDS e esclarecer as dúvidas dos conselheiros, a servidora aguarda a leitura da 

Resolução e a aprovação da plenária. Em apreciação a Resolução COMAS nº é 

aprovada e encaminhada para a publicação com demonstrativo de metas físicas em 

anexo. 6.2. Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de 

Direitos - CPP: Retificação da tabela de custeio do Serviço de Acolhimento Institucional 

para Crianças e Adolescentes com Deficiência em Residência Inclusiva - a Presidenta 

Cássia faz a leitura da Resolução, que será publicada, sob o número 1019/2015. A 

servidora Madalena, da Coordenadoria de Proteção Social Especial da SMADS, ressalta 

que a mudança foi no número de funcionários, que no total serão 20 (vinte) funcionários 

para a função de Cuidador Social, extinguindo para esse serviço o cargo de Auxiliar de 

Cuidador Social. Lembra que, conforme já demonstrado na reunião da Comissão a 

locação de casa para o desenvolvimento do serviço pode ser, a princípio de apenas uma 

casa, devido às dificuldades em conseguir imóveis, mas que a segunda casa deve ser 

próxima à primeira. Serão atendidos 20 (vinte) usuários em 02 (duas) casas, no limite de 

10 (dez) usuários por casa. Madalena salienta que existe muita dificuldade em encontrar 

imóveis para abrigar 10 (dez) pessoas, isso gerou a necessidade de colocar limites 

mínimos para funcionamento das residências, no mínimo 07 (sete) pessoas por casa e 

16 (dezesseis) no total, nas 02 (duas) casas. Feitos os esclarecimentos e a leitura da 

Resolução 1020/2015, a plenária aprova por unanimidade. A conselheira Claudia faz a 

leitura dos relatos da CPP de 22/05/2015 e 11/06/2015, conforme segue: Memória da 

Reunião Ordinária da Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e 

Garantia de direitos – CPP  - 22/05/2015.Local: Sede do Conselho Municipal de 

Assistência Social – COMAS/SP. Endereço: Praça Antonio Prado, nº 33 – 12º andar. 



Dia: 22/05/2015, Horário Das 14h30 às 17h00. Conselheiros Presentes: Poder 

Público: Claudia Elizabete da Silva, Gabriela Biazi Justino da Silva, Cássia Goreti da 

Silva. Sociedade Civil: Valéria da Silva Reis Ribeiro, Natanael de Jesus Oliveira, Jose 

Luis da Silva, Carlos Nambu. Ausências Justificadas: Valeria Cristina Lopes Princz, 

Daniel Martins Silva, Zorobabel Mendes Rodrigues Walter Antonio Morato.Conselheiros 

Ausentes: Fabio Alves Correia, Marisa Altomare Ariente, Maria Aparecida Nery. 

Convidados: Isabel Cristina Bueno da Silva (Coordenadora da Proteção Social 

Especial/SMADS), Maria Cristina Visione (SMADS), Ricardo de Lima (Fórum de 

Assistência Social - FAS).Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Daiane S. Liberi. 

Pauta: 1)ANÁLISE DA CARACTERIZAÇÃO DA NOVA MODALIDADE DE SEAS 

(QUADRO DE RECURSOS HUMANOS), VOLTADA PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO 

DE RUA QUE FAZEM USO ABUSIVO DE DROGAS. Justificativas, Observações ou 

Parecer da Comissão (Relato circunstanciado): Conforme deliberado na Plenária 

Extraordinária do dia 21 de maio de 2015, a Coordenadora da Proteção Social Especial 

da SMADS, sra. Isabel Bueno, compareceu à reunião da Comissão e apresentou as 

planilhas de recursos humanos, referentes à nova modalidade de SEAS, com as 

alterações propostas pelo Conselho. Mediante os questionamentos da Plenária em 

relação à possibilidade de contratação de outros profissionais de nível técnico para além 

de profissional da assistência social, a sra. Isabel consultou a Portaria 46 (a tabela da 

página 64) e verificou que há possibilidade de contratação de outros profissionais, 

conforme previsto na NOB/RH. No quadro de descrição das funções, foi definida a 

substituição do assistente social pela função de técnico, incluindo no quadro de RH uma 

nota de rodapé que define função, escolaridade e competências, como segue: Para a 

função de técnico deverá ser garantido a contratação de no mínimo 50% de profissionais 

do Serviço Social (assistente social). Para os 50% restante admite-se profissionais das 

áreas previstas na NOB/RH/SUAS. Encaminhamentos e Propostas da Comissão: 

Encaminhado para SMADS a revisão da tabela de recursos humanos conforme 

apontamentos feitos pela Comissão, de acordo com a deliberação realizada na plenária 

extraordinária. Deliberação do Plenário:Não há matéria para debate. 1) OFÍCIOS COM 

PENDÊNCIA DE RESPOSTAS POR SMADS Justificativas, Observações ou Parecer 

da Comissão (Relato circunstanciado): Considerando o volume de ofícios pendentes 

de respostas por SMADS (pedido de notas técnicas), que já foram objeto de notificação 

para solicitar resposta, o Coordenador sugeriu que fossem realizada nova notificação e 

que, em caso de ausência de resposta, fosse solicitada a presença das Coordenadorias 

e do Gabinete nas reuniões da CPP. A Comissão ponderou que, como já houve 

notificação, sem efeitos, é mais adequado realizar o convite 

diretamente.Encaminhamentos e Propostas da Comissão: Secretaria Executiva irá 



oficiar SMADS para convite para participar de reuniões da CPP a fim de expor as 

informações solicitadas por ofício (Coordenadorias e Gabinete). Solicitar apresentação, 

no dia 11 de junho, sobre Serviço de Acolhimento Institucional para Jovens e Adultos 

com Deficiência em Residência Inclusiva (avisar a Sra. Isabel por telefone). Deliberação 

do Plenário:Não há matéria para debate.2) DEFINIÇÃO DE CALENDÁRIO DO 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. Justificativas, Observações ou Parecer da 

Comissão (Relato circunstanciado): Foi definido o seguinte calendário para o restante 

de 2015: 11, 18 e 25 de junho; 02, 16, 23 e 30 de julho; 06, 13, 20 e 27 de agosto; 03, 10 

e 24 de setembro; 01, 15, 22 e 29 de outubro; 05, 12, 19 e 26 de novembro; 03 de 

dezembro. Apontou-se que as reuniões mudaram de sexta para as quintas de manhã. 

Encaminhamentos e Propostas da Comissão: Encaminhamento do Calendário para 

deliberação do Plenário e, posteriormente, para Secretaria Executiva para incorporação 

no Calendário do COMAS. Deliberação do Plenário: 3) FINALIZAÇÃO DA ANÁLISE 

DO PLAS PELO COMAS. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão 

(Relato circunstanciado): A Comissão retomou o processo de análise do PLAS. Foi 

lembrado que partes significativas já foram analisadas (e as considerações foram 

enviadas por ofício para SMADS), mas que ainda há partes pendentes de análise. O 

Coordenador apontou a necessidade de finalizar a análise com urgência. Foi sugerido 

analisar o restante do PLAS no dia 11 de junho, das 9h às 11h (sem prejuízo da 

apresentação da Sra. Isabel Bueno, às 11h, sobre Residência Inclusiva). 

Encaminhamentos e Propostas da Comissão: Convocar reunião conjunta CPP e CFO 

no dia 11 de junho de 2015 e convidar fóruns. Secretaria Executiva deverá oficiar 

SMADS (Proteção Social Básica) para convidar para a discussão do PLAS.Deliberação 

do Plenário: Não há matéria para debate. PAUTAS PARA SEREM APRESENTADAS À 

SECRETÁRIA DA SMADS. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão 

(Relato circunstanciado): A Comissão discutiu a necessidade de pactuar um protocolo 

com SMADS (Secretária) para nortear a Revisão das Portarias 46 e 47, com a devida 

discussão junto ao COMAS. Apontou-se também a necessidade de discutir a edição de 

legislação de regulamentação municipal do SUAS e de discutir os conselhos gestores. A 

reunião será no dia 18 de junho (ordinária da CPP). Encaminhamentos e Propostas da 

Comissão: Apresentar as pautas para a Secretária que será convidada a comparecer na 

reunião da CPP do dia 18 de junho (Secretaria Executiva irá oficiar SMADS para solicitar 

presença).Deliberação do Plenário: não há matéria para deliberação do plenário 

Coordenação: Natanael de Jesus Oliveira. Relatoria: Claudia Elizabete da Silva e 

Gabriela Biazi Justino da Silva. Memória da Reunião Ordinária Conjunta da Comissão 

de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos – CPP e Comissão 

de Finanças e Orçamento – CFO  de 11/06/2015. Local: Sede do Conselho Municipal 



de Assistência Social – COMAS/SP. Endereço: Praça Antonio Prado, nº 33 – 12º andar. 

Dia: 11/06/2015  Horário Das 09h00 às 12h30.Conselheiros Presentes:Poder 

Público: Claudia Elizabete da Silva, Gabriela Biazi Justino da Silva, Marilia Câmara de 

Assis Sociedade Civil: Valéria da Silva Reis Ribeiro, Natanael de Jesus Oliveira, José 

Luis, Daniel Martins. Convidados: Ricardo (FAS), Maria Lima (FAS). Ausências 

Justificadas: Cássia Goreti da Silva, Carlos Nambu. Assessoria Técnica: (Secretaria 

Executiva): Daiane Liberi Pauta: 1) LEITURA DO PLANO MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL - PLAS 2014/2017. Justificativas, Observações ou Parecer 

da Comissão: (Relato circunstanciado). O Conselheiro e Coordenador Natanael 

resgata o debate inicial do PLAS, onde foi proposto e aprovado que será solicitado para 

a SMADS a inserção no detalhamento o diagnóstico socioassistencial do Município de 

São Paulo texto que contemple a mudança da data do PLAS, que deveria ser 2013 a 

2016, pois informação da sra. Cássia, obtida na SMADS, é que houve a mudança 

pautada no que foi estabelecido na NOB SUAS 2012, sendo o prazo para o próximo 

período do PLAS será de 2014 a 2017. A Secretária Executiva, Daiane, faz a leitura do 

documento (PLAS) enviado pela SMADS, enquanto os conselheiros podem fazer 

destaques sobre os pontos colocados em referência à Coordenadoria de Proteção Social 

Básica. Esse ponto específico do plano ainda não havia sido abordado, pois na reunião 

proposta para a discussão do mesmo não houve quórum.Destaques: 1. Deixar claro que 

o assessoramento e capacitação serão ofertados também às organizações sociais; 2. 

Relacionar a quantidade e os CRAS em 2014 e 2014, bem como dos serviços 

conveniados; 3. Separar serviços, detalhando cada um deles e dizer o que é 

complementar; 4. Modificar tabela para capacidade de atendimento; 5. Detalhar quais 

unidades de CRAS em cada ano, sendo 2013 e 2014, para evidenciar  o panorama geral 

de expansão; 6. Esclarecer como acontece a parceria do PAIF com a saúde e educação; 

7. Informar as metas do SASF;Encaminhamentos e Propostas da Comissão: Oficiar a 

SMADS solicitando rever o texto que inicia o PLAS, inserindo a justificativa de mudança 

do período do PLAS, como forma de registrar o histórico e a não existência de plano na 

Cidade de São Paulo no ano de 2013. Deliberação do Plenário:não há matéria para 

deliberação do plenário 2) Apresentação da SMADS, referente ao ajuste do Serviço 

de Acolhimento Institucional para Jovens e adultos com deficiência em residência 

inclusiva. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: (Relato 

circunstanciado) Apresentação da SMADS, referente ao ajuste do Serviço de 

Acolhimento Institucional para Jovens e adultos com deficiência em residência 

inclusiva - Servidoras Maria Madalena Rodrigues Wu  e Solange Messias dos 

Santos. O serviço foi aprovado pelo COMAS em 2013, através de resolução. No 

início deste ano completou um ano de execução do Serviço, no momento serão 



apresentados os ajustes que foram julgados necessários após essa execução. O 

conselheiro Natanael registra que, mais uma vez, estamos analisando a 

fragmentação da portaria 46 e 47, no que Valéria concorda e acrescenta que as 

portarias precisam ser revistas com urgência e passar por audiência pública. 

Ricardo, do FAS quer saber se tem acesso ao documento que está sendo debatido. 

Valéria esclarece que não é possível, somente após as deliberações do pleno e a 

publicização. Orientamos que o representante do FAS pode informar aos membros 

do fórum o que aconteceu aqui, relatando, para que o fórum decida suas 

providências, pois de nada vale uma instância de controle social oficiar outra, 

precisamos oficiar o órgão executor, ou seja, SMADS. 

Madalena apresenta o serviço que foi implementado durante este um ano e, após, 

os ajustes propostos por SMADS. Valéria solicita que na portaria conste que as 

duas residências sejam próximas, para viabilizar o trabalho do gerente do serviço. 

Valéria solicita que conste também na portaria a previsão de abertura de apenas 

uma casa, para evitar futuros transtornos legais.  

Apresentação dos ajustes: 1. Regularizar serviço de acolhimento institucional para 

jovens e adultos com deficiência em Residência Inclusiva, considerando as 

portarias SMADS 46 e 47/2010; 2. Diminuição do quadro de RH, extinção da função 

de auxiliar de cuidador. Diariamente o atendimento era feito por 6 pessoas, será 

reduzido para 4 pessoas; Proposta: que se mantenha 30 horas semanais e a 

organização planeja a forma de execução do serviço de acordo com as leis 

trabalhistas, acolhendo a proposta de 12/36 à noite. Numero total de cuidadores 3 - 

22 durante o dia e 14 à noite. Incluir na descrição que na fase da implantação será 

possível, no início do serviço uma casa com o quadro de recursos humanos 

compatível - fazer planilha de recursos humanos para uma casa e outra para as 

duas casas (Valéria). Na caracterização da função cuidador social rever cálculo da 

quantidade de profissionais por usuário.Encaminhamentos: Recomendar dos 

ajustes, desde que acatadas as alterações propostas no quadro de RH - número de 

profissionais cuidadores.Dia 25 de junho continuaremos a discussão do PLAS, 

coordenadoria de Proteção Básica, para contemplar todas contribuições recebidas e os 

destaques feitos pelas comissão e convidados. SEAS - modalidade 4 - erro na 

publicação, conforme documento enviado ao COMAS, digitação de valores, terá que ser 

publicado novamente. Como terá que passar por plenária, para nova resolução, 

Secretaria executiva  fará consulta à SMADS sobre prazos e, se for necessário, chamar 

plenária extraordinária. Natanael e Daiane farão minuta de resolução.3) Retificação da 

tabela de custeio, no item Horas técnicas, da Resolução COMAS-SP nº 1008/2015, que 

dispõe sobre aprovação de Serviço Especializado de Abordagem Social às pessoas na 



rua e em situação de rua que fazem uso das ruas para o consumo abusivo de 

substâncias psicoativas em cenas de uso (SEAS - Modalidade 4);Justificativas, 

Observações ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado). O Conselheiro e 

Coordenador Natanael informa que a SMADS encaminhou através de e-mail a 

necessidade de retificação na da tabela de custeio, no item Horas técnicas, da 

Resolução COMAS-SP nº 1008/2015, que dispõe sobre aprovação de Serviço 

Especializado de Abordagem Social às pessoas na rua e em situação de rua que fazem 

uso das ruas para o consumo abusivo de substâncias psicoativas em cenas de uso 

(SEAS - Modalidade 4). Relatou que a tabela da Resolução 1008, consta que o valor 

para HORAS TÉCNICAS é de R$ 120,47, ao invés do valor de R$ 

1.204,70.Encaminhamentos e Propostas da Comissão: A Comissão encaminha para 

o plenário Resolução de Retificação da tabela de custeio. Deliberação do Plenário: 

Coordenação: Natanael de Jesus Oliveira.. Relatoria: Claudia Elizabete da Silva. Após 

a leitura dos relatos, ambos foram aprovados pelo plenário. 6.3. Comissão de Relações 

Interinstitucionais - CRI: Memória da Reunião Ordinária - Local: Sede do Conselho 

Municipal de Assistência Social - COMAS-SP. Endereço: Rua Antonio Prado, nº 33 – 12º 

andar. Dia: 09/06/2015; Horário Das 09h30 às 12h00. Conselheiros Presentes: Poder 

Público: Sociedade Civil: Clodoaldo José Oliva Muchinski, Celina Coutinho, Vera 

Aparecida Salgueiro Pereira, Ivana Azevedo Martins Vilgelinas e Joaquim Carlos 

Monteiro de Carvalho. Ausências Justificadas: Caio Rioei Yamaguchi Ferreira, 

Carmem Lígia Fontoura Bongiovanni, Elisa Manfredini, Gabriela Biasi Justino da Silva, 

Marisa Altomare Ariente e Walter Antonio Morato. Assessoria Técnica: (Secretaria 

Executiva): Marcela Luchetta Bressani. Pauta: 1) Metodologia de trabalho - 

Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão (Relato circunstanciado): O 

coordenador Clodoaldo inicia a reunião e informa que na pauta está à análise dos 

pedidos de inscrição das entidades e organizações de Assistência Social. Os 

conselheiros Clodoaldo e Celina se reuniram com os representantes da Associação 

Kodomo-No-Sono, orientando-os e instruindo o pedido de inscrição nº732 no COMAS-

SP. A Comissão então fez a leitura dos pareceres dos conselheiros relatores dos 

processos e avaliou no total 03 pedidos de inscrição de entidades. Encaminhamentos e 

Propostas da Comissão: A CRI encaminha os processos analisados para deliberação 

no Plenário. 2) Processos Avaliados - Justificativas, Observações ou Parecer da 

Comissão (Relato circunstanciado): Neste dia foram analisados e avaliados 03 (três) 

processos, sendo que todos foram encaminhados para deliberação na reunião ordinária 

do plenário do COMAS-SP. Encaminhamentos e Propostas da Comissão: 

Encaminhar os processos analisados. Coordenação da Comissão: Clodoaldo José 

Oliva Muchinski. Memória da Reunião Ordinária - Local: Sede do Conselho Municipal 



de Assistência Social – COMAS-SP. Endereço: Rua Antonio Prado, nº 33 – 12º andar. 

Dia: 23/06/2015; Horário Das 13h00 às 17h00. Conselheiros Presentes: Poder 

Público: Sociedade Civil: Clodoaldo José Oliva Muchinski, Celina Coutinho, Vera 

Aparecida Salgueiro Pereira, Ivana Azevedo Martins Vilgelinas e Joaquim Carlos 

Monteiro de Carvalho. Ausências Justificadas: Caio Rioei Yamaguchi Ferreira, 

Carmem Lígia Fontoura Bongiovanni, Elisa Manfredini, Gabriela Biasi Justino da Silva, 

Marisa Altomare Ariente e Walter Antonio Morato. Assessoria Técnica: (Secretaria 

Executiva): Marcela Luchetta Bressani. Pauta: Metodologia de trabalho - Justificativas, 

Observações ou Parecer da Comissão (Relato circunstanciado): O coordenador 

Clodoaldo inicia a reunião e informa que na pauta estão os itens: I. Análise e avaliação 

dos pedidos de inscrição das entidades e organizações de Assistência Social; II. 

Denúncias contra as entidades e organizações de Assistência Social; e, III. Metodologia 

da CRI para os pedidos de manutenção das inscrições das entidades e organizações de 

Assistência Social. O coordenador resgata, também, a demanda do plenário do COMAS-

SP para a CRI, no qual solicita oficiar à SMADS das inscrições canceladas por este 

Conselho. Por fim, quanto aos pedidos de manutenção das inscrições, a Comissão irá 

estabelecer uma metodologia para analisá-los. Passou-se para a leitura dos pareceres 

dos conselheiros relatores dos processos. E, neste dia, foram analisados e avaliados no 

total 11 (onze) pedidos de inscrição de entidades e organizações de assistência social. 

Em relação às denúncias contra as entidades, a secretaria executiva menciona ter 

construído um quadro (tabela) para o controle e o monitoramento das mesmas. Ante ao 

exposto, baseada no quadro supracitado, a CRI analisou as demandas nºs 03, 04, 05, 

07, 10, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 (conforme tabela abaixo). Encaminhamentos e 

Propostas da Comissão: A CRI encaminha os processos analisados para deliberação 

no Plenário. Coordenação da Comissão: Clodoaldo José Oliva Muchinski. Anexo - 

Quadro II:   

Nº IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA E DATA DE RECEBIMENTO E / OU ENVIO 

03 Avaliação trimestral do projeto piloto: Projeto especial “serviço de convivência e 

fortalecimento de vínculos para crianças, adolescentes e jovens” (Proteção Social 

Básica)  

04 2013-0.217.190-5 - Denuncia encaminhada por e-mail e recebida em 10/06/2013 

05 Relatório de Fiscalização em SAICA encaminhado por oficio e recebido em 22.01.2015 

07 Denúncias encaminhadas por escrito e recebidas em 18.02.2015 e 04.03.2015 

10 Denúncia encaminhada por escrito e recebida em 19.02.2015 



26 Ofício recebido em 05.03.2015 (ref. 2006/124  0102362-64.2006.8.26.0004) 

27 E-mail da SEDS 

28 Ofício entregue no dia da plenária de 09.06.2015 - denúncia do usuário  

29 Denúncia por escrito feita por usuário do serviço protocolada no COMAS em 1º/06/2015 

30 Ofício nº13 de 22/01/2015 - Comitê Pop. Rua 

31 Ofício encaminhado pela Associação Amigos do Projeto GURI 

32 Ofício da SAS quanto ao encerramento do convênio da SMADS mantido pela Sociedade 

Beneficente São Camilo  

A CRI encaminha para deliberação do plenário do COMAS-SP os processos abaixo 

relacionados:  

PROTO

COLO 

NOME CNPJ DATA 

DE 

ENTRA

DA  

NO 

COMA

S-SP 

SITUAÇÃ

O 

SAS Deliberação 

do Plenário 

do COMAS-

SP 

148/201

1-SERV 

JUNTA 

Educação da 

Convenção 

Batista do 

Estado de São 

Paulo 

60.974.680/00

01-76 

07/10/1

1 

Pedido de 

Reconsider

ação - 

Inscrição 

de Serviço 

Perus Indeferimento 

179/201

1-SERV 

Associação 

Literária e 

Educativa 

Santo André - 

Instituto Santo 

André 

61.038.436/00

01-64 

18/11/1

1 

Cancelame

nto da 

Inscrição 

de Serviço 

Mooca Cancelament

o, com 

posterior 

arquivamento 

a pedido da 

organização. 

260/201

2 

Instituto Social 

Ser Mais 

08.698.871/00

01-32 

26/01/1

2 

Alteração 

de 

Endereço e 

Mudança 

da Razão 

Social  

Sé Deferimento 

da alteração 

de endereço 

e mudança 

da Razão 

Social  



303/201

2-SERV 

Obras Sociais 

Nossa Senhora 

Aquiropita 

 

Núcleo de 

Convivência 

para Idosos - 

NCI “Centro 

Social Dom 

Orione”   

62.798.699/00

01-34 

16/03/1

2 

Cancelame

nto da 

Inscrição 

de Serviço 

Sé Cancelament

o, com 

posterior 

Arquivamento 

a pedido da 

organização. 

374/201

2-SERV 

Associação 

Evangélica 

Beneficente - 

AEB 

 

Núcleo de 

Convivência 

para Adultos 

em Situação de 

Rua 

61.705.877/00

01-72 

03/04/1

2 

Inscrição 

de Serviço 

Sé Deferimento 

732/201

2 

Associação 

Pro-

Excepcionais 

Kodomo-No-

Sono 

60.927.530/00

01-01 

27/04/1

2 

Inscrição 

de 

Entidade 

Itaquera Deferimento 

1016/20

13 

Lar Jesus 

Maria José 

02.853.922/00

01-77 

13/02/1

3 

Inscrição 

de 

Entidade 

Butantã Deferimento 

1041/20

13 

Instituto Muda 

Brasil - 

Geração Vida 

Nova  

08.817.519/00

01-79 

25/04/1

3 

Inscrição 

de 

Entidade 

Santo 

Amaro 

Deferimento 

1109/20

13-

Associação 

Beneficente 

00.265.814/00

01-58 

16/09/1

3 

Inscrição 

de Serviço 

Itaquera Indeferimento 



SERV Comunitária 

em Itaquera e 

Adjacências – 

ABC Itaquera 

1118/20

13-

SERV 

Associação 

Cultura 

Franciscana 

60.806.577/00

01-17 

17/10/1

3 

Inscrição 

de Serviço 

M’ Boi 

Mirim 

Deferimento 

1149/20

14 

Sociedade 

Unidos da 

Santa Fé 

74.635.590/00

01-65 

07/01/1

4 

Inscrição 

de 

Entidade 

Cidade 

Ademar 

Indeferimento 

1179/20

14 

Associação 

Beneficente 

Sérgio 

Gonçalves de 

Desenvolvimen

to Integral da 

Criança e 

Adolescente - 

Instituto DICA 

10.289.561/00

01-06 

1º/04/1

4 

Inscrição 

de 

Entidade 

Casa 

Verde/ 

Cachoeirin

ha 

Deferimento 

1206/20

14-

PROJ 

Associação 

São Sabas de 

Filantropia 

55.050.546/00

01-49 

29/05/1

4 

Inscrição 

de Projeto 

Jabaquara Indeferimento 

6.4. Comissão de Controle Social do Programa Social Bolsa Família: Conselheiro Sr. 

José Luis, faz a leitura, conforme segue: Relato da 5ª Reunião Ordinária da Comissão de 

Controle Social do Programa Bolsa família de 22/06/2015. Local: Sede do Conselho 

Municipal de Assistência Social – COMAS/SP. Endereço: Rua Antonio Prado, nº 33 – 12º 

andar.Dia: 22/06/2015 Horário Das 14h30 às 15h30.Conselheiros Presentes:Poder 

Público: Gabriela Biazi Justino da Silva.Sociedade Civil: José Luiz da Silva.Conselheiros 

Ausentes: Gislene Ferreira Américo, Elisa Maria Grossi Manfredini Walter Antônio 

Morato..Ausências Justificadas: Cássia Goreti da Silva, José Ricardo Goulart, Zorobabel 

Mendes Rodrigues..Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva): Max Nicola Gonçalves 

Lucio. Pauta 1: Execução física do CADÚNICO e do PBF. Justificativas, Observações ou 

Parecer da Comissão (Relato circunstanciado): Os documentos enviados pela 

CGB/SMADS incluem dados sobre a cobertura do CADÚnico por Subprefeituras e 

Distritos no período de janeiro de 2013 a janeiro de 2014. Há tabela com os dados gerais 

e também tabelas com dados desagregados por faixas de renda (extrema pobreza, 



pobreza, baixa renda, acima de R$. 394,00). Além disso, foram enviadas planilhas com 

raio-X dos anos de 2014 e 2015, bem como relatório de ações de cadastramentos. Os 

conselheiros presentes na reunião da Comissão constataram que houve expansão da 

cobertura do CADÚnico e do PBF. No entanto, relataram a dificuldade em avaliar 

qualitativamente a execução do programa (por exemplo, o sucesso na focalização da 

política pública). Por esse motivo o Sr. Francisquini, será convidado a participar da 

próxima reunião da Comissão, de forma a possibilitar uma análise mais 

qualificada.Encaminhamentos: 1) Secretaria Executiva oficiará SMADS a fim de convidar 

o Sr. Francisquini a participar da reunião da Comissão no dia 06 de julho do corrente ano 

para explicação das informações já enviadas por oficio.Deliberação do Pleno: Não há 

matéria para deliberação do pleno.Pauta 2: Acompanhamento de condicionalidades do 

PBF. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão (Relato circunstanciado): A 

Comissão avaliou que o acompanhamento de condicionalidades é um dos pontos 

sensíveis na execução do PBF. Esse diagnóstico decorre tanto da análise dos 

documentos enviados por SMADS, quanto dos relatórios dessa Comissão do ano de 

2013 (resultantes de visitas aos CRAS). A fim de investigar melhor essa questão, a 

Comissão convidará a Sra. Sandra da CPSB (Coordenadoria de Proteção Social Básica) 

de SMADS para participar da reunião do dia 03 de agosto deste ano. Observação: A 

reunião do dia 20 de julho será cancelada em razão da impossibilidade de 

comparecimento da Coordenadora Gabriela Biazi. Encaminhamentos: Secretaria 

Executiva oficiará SMADS a fim de convidar a Sra. Sandra Vanderci para apresentar os 

dados encaminhados por ofício sobre acompanhamento de condicionalidades no dia 03 

de agosto de 2015..Deliberação do Pleno: Não há matéria para deliberação do 

pleno.Coordenador (a): Gabriela Biazi Justino da Silva. Relator: José Luiz da Silva. 6.5. 

Comissão Central Organizadora da XI Conferência Municipal de Assistência Social: 

Conselheiro Carlos Nambu relata os encaminhamentos das reuniões da Comissão dos 

dias 15 e 23 de junho de 2015. Comenta sobre a nota de repúdio aos critérios para 

vagas de delegados à Conferência Estadual de Assistência Social, que destinou apenas 

10 (dez) vagas para delegados do Município de São Paulo. A Presidenta Cássia Goreti 

da Silva propõe que se oficie o Conselho Estadual de Assistência Social - CONSEAS 

acerca dos critérios para a decisão de 10 (dez) vagas à São Paulo. A nota proposta pela 

Comissão Central foi lida aos conselheiros, havendo propostas de alterações no texto. 

Como foram várias propostas e as alterações demandariam tempo, a plenária definiu o 

conteúdo e algumas pessoas ficaram de concluir o texto após o encerramento da 

plenária. O Conselheiro Carlos Nambu sugeriu que se oficie também o Conselho 

Nacional de Assistência Social - CNAS, do mesmo modo que o CONSEAS, para que 

possam fazer mea culpa sobre as orientações aos Estados em relação ao número de 



delegados à Conferência Estadual de Assistência Social. A proposta do Conselheiro não 

obteve consenso, sendo assim a Nota ao CONSEAS será publicada no Diário Oficial do 

Município e o ofício remetido também apenas ao CONSEAS, solicitando esclarecimentos 

acerca dos critérios para vagas de delegados na Conferência Estadual de Assistência 

Social. Ambos o documentos serão redigidos após a plenária. 6.6. Comissão de 

Monitoramento e Controle das Deliberações das Conferências Municipais: O 

Coordenador da Comissão, Conselheiro Carlos Nambu fez leitura da nota de 

esclarecimento acerca da contratação da empresa que prestou assessoria ao processo 

de Conferir - Audiências Públicas, a qual foi aprovada pelo plenário. Allan Carvalho, 

visitante, do Fórum da Transparência, Participação e Controle Social - FTPCS, disse que 

participou da audiência pública na Zona Norte e que os participantes da mesma 

solicitaram uma nova audiência pública central, para sanar as dificuldades das 

audiências que já aconteceram nas cinco regiões do Município. Carlos Nambu explica 

que não há tempo hábil para organizar essa audiência, tendo em vista que as 

Conferências Regionais iniciam dia 13 de julho de 2015, ao que a Presidenta Cássia 

concorda e registra que o processo de Conferir deve ser feito o tempo todo, não apenas 

nos momentos de Conferência, que isso faz parte do Controle Social. 6.7. Grupo de 

Trabalho de Estudo de Normatização de Assessoramento, Garantia e Defesa de Direitos 

e Casa de Apoio no âmbito da Assistência Social: A plenária decide pela prorrogação do 

prazo do Grupo de Trabalho.  6.8. Grupo de Trabalho para Revisão da Resolução 

COMAS-SP nº528/2011: O Grupo de trabalho para Revisão da Resolução COMAS-SP 

nº528/2011 está encaminhando um Work Shop para testar os instrumentais a serem 

preenchidos pelas entidades, define-se remarcar reunião para o GT, pois devido ao 

processo de Conferências e outras demandas dos conselheiros alguns grupos saíram 

prejudicados. Em Relação ao Grupo de Trabalho que estava discutindo o Regimento 

Interno, acerca do processo eleitoral, a proposta do Conselho Diretor Ampliado - CDA foi 

de encerrar o GT, já que esgotou-se o prazo do Grupo. A Conselheira Claudia ressalta 

que os integrantes do GT sequer foram consultados e que o coordenador do Grupo não 

chamou reunião, mas que os participantes estavam esperando uma comunicação. Ao 

final foi informado pela Secretaria Executiva que o prazo do GT já estava encerrado. 

Para as Portarias 46 e 47/SMADS/2010 foi solicitada à recomposição do Grupo de 

Trabalho, sendo composto pelo Poder Público, Sociedade Civil e SMADS, os nomes 

serão encaminhados posteriormente. Nada mais havendo a tratar, a Presidenta Cássia 

Goreti da Silva agradeceu a presença de todos e encerrou esta reunião às 17h00, 

enquanto eu, Claudia Elizabete da Silva, Segunda Secretária, lavro a presente ATA, que 

após aprovação em plenário, será publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo – 

DOC-SP. 



 

 

 


