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COMUNICADO - COMAS - SP Nº16/2015
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CO-

MAS-SP NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CON-
FERIDAS PELA LEI 12.524, DE 01.12.97, REGULAMENTADA 
PELO DECRETO 38.877, DE 21.12.99 E; COM AS DISPOSIÇÕES 
DE SEU REGIMENTO INTERNO, COMUNICA A REALIZAÇÃO DE 
REUNIÃO ORDINÁRIA A REALIZAR-SE NO PRÓXIMO DIA 19 
DE FEVEREIRO 2015, DAS 13h00 ÀS 17h00, NA SEDE DO CON-
SELHO: PRAÇA ANTONIO PRADO, 33 – 12º ANDAR –CENTRO, 
- São Paulo – SP.

Carlos Nambu
Presidente – COMAS/SP
PAUTA – 19.2.2015
1-Secretaria Executiva - Verificação de quórum e substitui-

ção de Conselheiros;
2–Aprovação da Pauta;
3-Aprovação da Ata nº 25 de 10/02/2015;
4-Conselho Diretor;
a)Informes;
b)Apresentação CPOP;
5–Relatos das Comissões:
a)Comissão de Finanças e Orçamento – CFO;
b)Comissão de Políticas Públicas, Legislação e Defesa de 

Direitos – CPP;
c)Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações 

das Conferências Municipais;
c.1)Apreciação e aprovação da Minuta de Resolução de 

Alteração do Art. 8º da Resolução COMAS-SP nº 878/2014 de 
12 de Dezembro de 2014, republicada na pág. 59 do DOC de 
23/1/2015

d)Comissão de Políticas Públicas, Legislação e Defesa de 
Direitos – CPP e Comissão de Relações Interinstitucionais.

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

COMUNICADO - COMAS - SP Nº17/2015
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-

CIA SOCIAL – COMAS-SP NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI 12.524, DE 01.12.97, 
REGULAMENTADA PELO DECRETO 38.877, DE 21.12.99 E; COM 
AS DISPOSIÇÕES DE SEU REGIMENTO INTERNO, CONVOCA O 
CONSELHO DIRETOR AMPLIADO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA 
A REALIZAR-SE NO PRÓXIMO DIA 20 DE FEVEREIRO 2015, ÀS 
9h00, IMPRETERÍVELMENTE, NA SEDE DO CONSELHO: PRAÇA 
ANTONIO PRADO, 33 – 12º ANDAR –CENTRO, - São Paulo – SP.

Carlos Nambu
Presidente – COMAS/SP
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO 

PAULO – COMAS - SP
ATO DA COMISSÃO ELEITORAL Nº 001/2015 DE 13 DE 

FEVEREIRO DE 2015
A Comissão Eleitoral do Processo de Eleição da Sociedade 

Civil em complementação a suplência do Segmento de Traba-
lhadores para o 8º mandato (2014-2016) do Conselho Muni-
cipal de Assistência Social de São Paulo – COMAS/SP, em con-
formidade com a Resolução - SP nº 835/2014, de 29 de julho 
de 2014, publicado no Diário Oficial da Cidade de 01.8.2014 
– Página 48, Comunicado COMAS - SP no 112/2014, publicado 
no Diário Oficial da Cidade de 24.10.2014 – Página. 55 e, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Plenário 
do Conselho, em consonância com o Edital para o processo de 
eleição da Sociedade Civil em complementação da suplência do 
Segmento de Trabalhadores do Oitavo Mandato (2014-2016) 
do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo – 
COMAS/SP republicado no Diário Oficial da Cidade (DOC) de 
28/11/2014 – pág. 15 e 16, conforme Ato da Comissão Eleitoral 
001/2014 de 24 de Novembro de 2014, publicado no Diário 
Oficial da Cidade (DOC) de 25/11/2014 – Página 54, tendo em 
vista o calendário e a análise das inscrições do referido Pleito 
Eleitoral, comunica realização de Reunião da Comissão Eleitoral 
do referido pleito para o dia 20 de Fevereiro de 2015, às 11h00, 
na Sede do Conselho.

Carlos Nambu
Presidente – Comissão Eleitoral 
RESOLUÇÃO COMAS Nº 979, DE 13 DE FEVEREIRO DE 

2015
Dispõe sobre a Comissão Organizadora Central da XI Con-

ferência Municipal de Assistência Social.
O Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS-SP 

no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 
12.524, de 01.12.97, regulamentada pelo Decreto nº 38.877, 
de 21.12.99 e; com as disposições de seu Regimento Interno e,

Considerando a Portaria Conjunta MDS/CNAS nº 1/2015, 
publicado no DOU de 09.02.2015, que dispõe sobre a convo-
cação extraordinária da X Conferência Nacional de Assistência 
Social e o tema "CONSOLIDAR O SUAS DE VEZ RUMO A 2026";

Considerando a criação da Comissão Organizadora da X 
Conferência Nacional de Assistência Social em 10 de fevereiro 
de 2015, conforme Resolução CNAS nº 01 de 10 de fevereiro 
de 2015;

Considerando a Resolução COMAS nº 977, de 16 de de-
zembro de 2014 que dispõe sobre a constituição da Comissão 
Organizadora Central da XI Conferência Municipal de Assistên-
cia Social;

Considerando as atribuições dadas à Comissão, em con-
formidade com a Resolução COMAS nº 878/2014 de 16 de de-
zembro de 2014 republicado no DOC em 23 de janeiro de 2015;

Considerando as atribuições dadas à Comissão de Mo-
nitoramento e Controle das Deliberações das Conferências 
Municipais – CMCDC com a assessoria do Grupo de Apoio de 
Infra Estrutura, conforme Comunicado COMAS nº 128/2014, 
publicado no DOC de 18 de novembro de 2014.

RESOLVE:
Art. 1º - Compor a Comissão Organizadora Central da XI 

Conferência Municipal de Assistência Social de São Paulo;
Art. 2.º - Serão membros da referida Comissão:
I - Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS/SP:
a)Conselheiros Sociedade Civil
Titulares: Carlos Nambu, Natanael de Jesus Oliveira e 

Valéria Reis Ribeiro
Suplentes: Daniel Martins e Vera Aparecida Salgueiro Pe-

reira
b)Conselheiros Poder Público
Titulares: Cássia Goreti da Silva, Valter Antonio Morato e 

Gabriela Justino de Biasi
Suplentes: Claudia Elizabete da Silva, Carmem Ligia Fon-

toura Bongiovanni
II – Fórum Municipal de Assistência Social da Cidade de 

SP – F.A.S. - SP
Titulares: Regina do Nascimento Silva, Tatiana Penna Ma-

deira e Ricardo de Lima
III – Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social de São Paulo - SMADS
Titulares: Marilene Santos Souza Siqueira; Conceição Lopes 

da S. Mingato; Nivaldo Bernardo Maximo
Suplentes: Ana Maria de Almeida E. Cotic; Vânia Baptista 

Nery
IV – Secretaria Executiva do COMAS/SP
Susana de Almeida Silva e Daiane Silva Liberi
Art. 3º - A Comissão Organizadora Central das Conferências 

de Assistência Social da Cidade de São Paulo encerrará seus 
trabalhos após a X Conferência Estadual de Assistência Social 
de São Paulo;

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Carlos Nambu
Presidente – COMAS/SP

do dia: Natanael de Jesus Oliveira. c)Relato da Comissão de 
Políticas Públicas e Legislação – Leitura da Conselheira Marlene 
Poppin Velardo - Memória Reunião da Comissão de Políticas Pú-
blicas, e Legislação. Defesa e Garantia de direitos - CPP - Nome 
da Comissão: Comissão de Políticas Públicas, e Legislação. 
Defesa e Garantia de Direitos – CPP. Local: Sede do Conselho 
Municipal de Assistência Social – COMAS/SP. Endereço: Praça 
Antonio Prado, nº 33 – 12º andar Dia: 23/01/2015; Horário 
Das 14h00 Às 16h00. Conselheiros Presentes: Poder Público: 
Cassia Goreti da Silva e Marlene Popin Velardo. Sociedade Civil: 
Valéria da Silva Reis Ribeiro, Carlos Nambu, Natanael de Jesus 
Oliveira, José Luiz da Silva e Maria Aparecida Nery. Ausências 
Justificadas: Valéria Cristina Lopes, Daniel Martins Silva, Walter 
Antonio Morato, Gabriela Biazi Justino da Silva, Claudia Eli-
zabete da Silva, Marília Camara Assis. Conselheiros Ausentes: 
Clodoaldo José Muchinski, Gislene Ferreira Américo, Márcio 
Machado dos Santos, José Ricardo Goulart, Zorobabel Mendes 
Rodrigues, Maurício de Góis Dantas, Fabio Alves Correia, Marisa 
Altomare Ariente. Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva): 
Marcela. Pauta: 1)Lembretes da reunião do CDA - Justificativas, 
Observações ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado) 
- A Coordenadora Valéria fez um resumo sobre a reunião do 
CDA e abordou sobre os principais pontos que a CPP necessita 
realizar: Avaliação dos projetos deliberados: Família em Foco, 
Autonomia em Foco e que a CPP tem como proposta avaliar os 
programas, projetos e serviços deliberados por este conselho. 
Foi resgatado na reunião do CDA sobre as tarefas que teremos 
que avançar como a resolução 528 com reunião conjunta com 
a CRI que será deliberado na próxima plenária. Outra demanda 
é criar mecanismos de monitoramento e avaliação dos projetos. 
A Coordenadora Valéria criou uma planilha contendo: número 
da resolução, data de aprovação, prazos para melhor acom-
panhamento. Há necessidade de realizar um levantamento de 
todos os projetos e verificar a partir das resoluções para enviar 
ofícios para SMADS para sabermos quando foi implantado. 
Carlos levantou a necessidade de verificar no PLAS qual será a 
metodologia do trabalho, pensar em uma resolução, no aprimo-
ramento do SUAS, estimativas de viagens, propor metodologia 
e cronograma. Para monitoramento da Família em Foco, por 
exemplo, teremos que saber como será monitorado as infor-
mações qualitativas e quantitativas. Carlos questiona se esses 
projetos estão no PLAS, propõe

juntar todos os projetos e soltar uma resolução com prazos 
para SMADS informar um prazo de 20 dias e 60 dias para 
que o COMAS estabeleça relação e faça interlocuções e se for 
ter os resultados perto das conferências ficará difícil. Cassia 
argumenta que teremos que verificar quantos serão e espaços, 
fazer uma ação mais pontual, dar um prazo mais curto, como 
por exemplo, no Autonomia em Foco a questão seria psicólogo. 
Elaborar uma resolução que haverá visita dos conselheiros para 
que seja respondido o questionamento de cada projeto. Cassia 
sugere que seja encaminhado ofício para SMADS solicitando 
como está a situação e fazer um levantamento das resoluções 
dos projetos que tem. A comissão verificou que o projeto do 
Jardim Imbé não tem resolução e que foi aprovado por ata, a 
Secretaria Executiva verificará a cópia do relato. Essa gestão 
verificou que o serviço foi aprovado por ata do dia 23/08/2012 
publicado no DO em 19/09/2012 não havendo resolução para 
tal e que após avaliação dessa gestão o COMAS se manifes-
tará através de uma resolução. Natanael argumentou que no 
caso do CEDESP teve redução de valor, quer ter os termos de 
convênio, de aditamento de convênio de todos os CEDESP que 
são em torno de 30. Conforme já proposto, as reuniões da CPP 
passam a ser semanais, até diluirmos a demanda de atividades, 
e como ainda teremos algumas substituições de conselheiros, 
após o carnaval faremos a avaliação se permaneceremos no dia 
e horário fixado com os conselheiros, ou seja, se manteremos as 
reuniões as sextas-feiras no horário das 14h00 às 17h00. Com 
os presentes já foi estabelecida a pauta da próxima reunião. En-
caminhamentos e Propostas da Comissão: Elaborar uma plani-
lha com todos os projetos e enviar ofício para SMADS. Decidido 
que as reuniões da CPP serão todas sextas-feiras às 14h00. Ter 
um impresso do PLAS na comissão. Deliberação do Plenário: 
Não há matéria para deliberação do Pleno - Coordenação: 
Valéria da Silva Reis Ribeiro - Relatoria: Marlene Popin Velardo. 
Relato aprovado pelo pleno. Ricardo, do Fórum de Assistência 
Social, questiona sobre o Plano de Assistência Social – PLAS e o 
Censo de População de Rua, que acontecerá na última semana 
de fevereiro, cujos resultados serão entregues em julho deste 
ano. Ele pergunta como esses resultados dialogarão com o 
Planejamento da Assistência Social, já que o COMAS o colocará 
para aprovação em março. Sem considerar os resultados do 
Censo para elaborar o planejamento essa parcela acaba ficando 
desassistida das políticas sociais. O presidente Carlos Nambu 
esclarece que o COMAS chamará os segmentos de cada área 
de proteção social, para discussão do PLAS e nada impede que 
o Censo seja o anexo I do Plano. O PLAS, segundo o presidente, 
é um documento a ser revisado e avaliado constantemente. 
O conselheiro Daniel ressalta que há dicotomia entre o que 
é apresentado e o que é real, os números não batem com a 
realidade. Quando o cara bate na porta não há vagas, por quê? 
Pede a dedicação de todos para que isso mude. O conselheiro 
Carlos Nambu diz que o avanço está em chamar a sociedade 
civil para a discussão da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, 
para ajustes frente a diagnósticos que surjam durante esse 
período. A conselheira Cássia Goreti diz que o Censo sairá após 
a aprovação do PLAS e que, portanto, não há como colocar 
como anexo. Allan, representante do Fórum de Transparência, 
argumenta que as conjunturas e as agendas do Poder Executivo 
às vezes causam desarranjos e descompassos. No Fórum de 
Transparência e Participação Social, diz que, tem discutido me-
canismos de planejamento. Precisamos pensar como considerar 
as deliberações no Programa de Metas, que foi participativo, 
mas não garantimos as deliberações já existentes. A conselheira 
Marlene Poppin, representante da Secretaria de Planejamento 
– SEMPLA lembra quando ele, Alan, participou das plenárias, 
na construção do Plano de Metas, pode sugerir com base nas 
deliberações. O que ocorre é que as propostas foram priorizadas 
e também os projetos prioritários por região. Há três comissões 
no CPOP e o conselheiro Natanael irá participar da Comissão 
de Monitoramento para acompanhar. A próxima reunião do 
CPOP será na Galeria Olido, dia 11/02/2015, às 9h30. A Vice-
Presidenta Cássia sugere que o COMAS aponte no CPOP que as 
deliberações das Conferências sejam incorporadas ao Programa 
de Metas. Natanael diz que o CPOP já avaliará como as delibe-
rações das Conferências de Assistência Social e Saúde podem 
ser incorporadas, e que se dê soluções em relação as delibe-
rações das audiências do Plano de Metas. O presidente Carlos 
fala da necessidade do COMAS e do FAS – Fórum de Assistência 
Social, participarem nos espaços para avaliar a unificação das 
propostas. Veremos de que forma o COMAS pode contribuir nos 
espaços participativos para fazer dialogar os mecanismos que 
são o PLAS, as revisões das Portarias 46 e 47 e, as resoluções 
aprovadas no Conselho Municipal de Assistência Social – CO-
MAS. O conselheiro Natanael lembra que a participação nas 
Conferências Regionais também

é fundamental, porque o que vem das regionais é que leva-
mos para a Conferência Municipal. Nada mais havendo a tratar, 
o Sr Presidente Carlos Nambu agradece a presença de todos e 
encerra a plenária às 16h00, enquanto eu, Claudia Elizabete da 
Silva, Primeira Secretária, lavro a presente ata, que após apro-
vação em plenário, será publicada no Diário Oficial da Cidade.

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

(Ata) – Sistema Self Service. 4)Realização de reunião da CMCDC 
– Quinta-feira – 13h30 – Sede do COMAS/SP, para preparação 
da infra-estrutura necessária para as Conferências Regionais e 
Municipal. 5)Indicativo de propor na Comissão Organizadora 
Central, a necessidade de que se tenha uma portaria indicando 
que a atividade da Conferência faz parte de atividade dos Servi-
ços e que seja possível a liberação das

Entidades, Trabalhadores e Usuários no evento. 6)Serão 
encaminhados os produtos utilizados com os preços para um 
comparativo e cálculo aproximado de gastos. Informado que o 
Serviço do Gerenciador de Eventos somente é fornece o preço 
após o envio das discriminações dos trabalhos necessários. 7)
Credenciamento – Será analisado pela CMCDC a possibilidade 
de cadastro on line Regional com registro em Sistema Biomé-
trico ou Código de Barras, visando sistema facilitador para as 
Regionais e Municipal. 8)Local e salas do Anhembi – Decisão 
da infraestrutura devido ao complicador colocado pelo CNAS no 
que se refere ao atraso das orientações. Deliberação do Plená-
rio: Não há matéria para deliberação do Plenário Coordenação e 
Relatoria da Comissão: Carlos Nambu. O presidente do COMAS 
lembra que para fazer a contratação do Gerenciador de Eventos 
é necessário estar com o evento mais detalhado, principalmente 
pelo CNAS, sendo que as atas para contratações são separadas 
em alimentação e Assessoria. Registra que a Assessoria de 
Metodologia deverá ser em conjunto com o credenciamento, no 
entanto essa discussão ainda está aberta na CMCDC. Sr Carlos 
Nambu também ressalta que se o Conselho Nacional de Assis-
tência Social – CNAS, não definir metodologia em fevereiro, 
São Paulo corre o risco de não ter conferência, devido a falta 
de tempo hábil para as contratações. Apesar de que, na opinião 
do presidente, precisamos fazer a conferência independente das 
definições do CNAS e realizarmos uma Conferência a contento. 
A próxima reunião do CMCDC será em 29/01/2015, às 13h30, 
no COMAS. Carlos ainda registra que após o detalhamento das 
necessidades para compor a infraestrutura, a proposta será 
encaminhada pela CMCDC, conforme autonomia deliberada 
pelo Pleno. Representante do FAS, Ricardo diz que o Tema para 
as conferências já foi definido pelo CNAS, no entanto não foi 
publicado. O presidente Carlos argumenta que na reunião em 
Salvador já foi sugerido um tema, mas é temeroso fazer con-
tratações sem ter os eixos detalhados e a definição de todas 
as orientações. Conclui dizendo que estamos entre a “cruz e a 
espada” e que estas definições dependem da pressão dos muni-
cípios. Neste momento o Sr Allan pede a palavra e após saudar 
os presentes solicita esclarecimento em relação à Comissão de 
Monitoramento e Controle das Deliberações das Conferências 
ser responsável por pensar e deliberar. Ele pergunta se com a 
formação da Comissão Central de Organização da Conferência, 
a CMCDC se retira da organização, ou será uma organização 
compartilhada? O grupo de apoio de infraestrutura fará parte 
da Comissão Central? Como funcionará tudo isso? Também em 
relação ao Anhembi, a questão de se aceita ou não a locação 
intercalada, para realizar a abertura e o encerramento da 
Conferência pontua que isso é uma definição do conselho, pois 
o Anhembi é uma empresa de economia mista, não tem que 
dizer ao conselho se será dois ou quatro dias. Allan Também 
sugere que se verifiquem mecanismos para participação dos 
usuários, de no mínimo 75% dos participantes, além de propor 
que a metodologia da conferência privilegie o trabalho com 
grupos menores. O Conselheiro Daniel aventa a possibilidade 
de oficiar o CNAS em relação aos prazos de contratações a 
serem cumpridos pelo COMAS/SP e propõe também que se use 
“totens” para o credenciamento na Conferência. O presidente 
do COMAS esclarece que já foi deliberado pelo Pleno que os 
encaminhamentos da Infraestrutura podem ser realizados pela 
CMCDC com o Grupo de Apoio de Infraestrutura, mas sob co-
ordenação da Comissão e, registra a esperança de que todos os 
envolvidos na preparação da Conferência, COMAS/SP, SMADS e 
FAS/SP, serão defendidos por ele, desde que façam a contento 
suas lições de casa para a realização da Conferência. É uma 
nova dinâmica a separação da Metodologia pela Comissão Or-
ganizadora Central e a Infraestrutura pela CMCDC e Grupo de 
apoio de Infraestrutura. Em relação aos tópicos levantados no 
relato do CMCDC, diz que ainda serão debatidos no Plenário do 
Conselho. Carlos ressalta, que se a conferência não acontecer 
em suas etapas e fases, a Secretária adjunta da SMADS, o pre-
sidente do COMAS, dentre outros, serão os responsáveis, pois 
tudo o que pode emperrar a conferência deve ser solucionado 
por este grupo. As atribuições dadas foram conseqüências dos 
fatos, pois tudo estava travado, ou se tem competência para 
contratar, ou não se faz o evento e, o atraso da composição da 
Comissão Organizadora Central e a necessidade de dar os en-
caminhamentos requer uma ação do Conselho. a.1)Inclusão de 
Membro na Comissão – Devido ao fato de que o coordenador 
da Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações da 
Conferência, conforme ele mesmo, o Conselheiro Carlos Nambu, 
estar desempenhando todas as funções sozinho, sendo que os 
outros membros não estão comparecendo às reuniões, a Conse-
lheira Claudia Elizabete da Silva passará a integrar a Comissão, 
com o referendo dessa plenária. Proposta aprovada por todos. A

Vice-Presidenta Cássia Goreti justifica a ausência dos ou-
tros conselheiros do Poder Público nas respectivas Comissões, 
ao fato de que os conselheiros representantes da Secretaria 
Municipal de Finanças estavam em fase de substituição, o que 
já agora está encaminhado com a posse dos novos designados, 
Sr. André Luis e Humberto. Em relação às aposentadorias das 
Conselheiras Laurinda Cândido de Araújo e Lucia Mariano, 
ainda carecem de definição e indicação pelas secretarias de 
origem. O presidente solicita à secretaria executiva que pu-
blique o comunicado do ingresso da Conselheira Claudia na 
Comissão de Monitoramento. Ricardo, representante do Fórum 
de Assistência Social, indaga sobre os integrantes do FAS/SP na 
CMCDC, a Secretaria Executiva esclarece que os nomes já foram 
publicados no Diário Oficial do Município. b)Relato Comissão 
de Finanças e Orçamento – O coordenador na Comissão de 
Finanças e Orçamento – CFO, conselheiro Natanael, diz que não 
houve quórum para a reunião, com apenas dois conselheiros 
presentes, portanto a mesma não aconteceu. O presidente 
Carlos Nambu supõe que as ausências sejam por conta do 
período de férias.

Memória da Reunião Ordinária - Nome da Comissão: Co-
missão de Finanças e Orçamento – CFO - Local: Sede do Con-
selho Municipal de Assistência Social – COMAS/SP - Endereço: 
Rua Antonio Prado, nº 33 – 12º andar - Dia: 22/01/2015; Horário 
Das 09h00 às 12h00. Conselheiros Presentes: Poder público: 
Sociedade Civil: Maria Aparecida Nery da Silva e Natanael de 
Jesus Oliveira. Conselheiros Ausentes: Poder Público: Maurício 
de Góis Dantas, Fábio Alves Correia, Taiane Oliveira Zanetti, 
Roberto Palma. Sociedade Civil: José de Souza. Ausências Justi-
ficadas: Poder Público: Marilia Câmara de Assis. Sociedade Civil: 
Valéria da Silva Reis Ribeiro, Daniel Martins Silva e Joaquim 
Carlos Monteiro de Carvalho. Assessoria Técnica: (Secretaria 
Executiva): Convidados: - Por solicitação do Conselheiro Joa-
quim Carlos Monteiro de Carvalho considerar as retificações 
de presença anteriores com alteração do Segmento de per-
tencimento. Pauta: 1) Analise das Demandas da Comissão de 
Finanças. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: 
(Relato circunstanciado) - A Secretaria Executiva entregou para 
Comissão a Prestação de Contas do 2º Semestre de 2014 dos 
recursos Estadual. Tendo em vista a falta de quórum não foi 
possível realizar a reunião. Deliberação do Plenário: Não há 
pauta para deliberação do plenário. Coordenação e Relator 

O Conselheiro Clodoaldo faz a leitura do relato. Memória de 
Reunião Extraordinária - Nome da Comissão: Monitoramento e 
Controle das Deliberações das Conferências – CMCDC / Local: 
Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS/SP 
/ Endereço: Praça Antônio Prado, 33 – 12º andar – Centro / Dia: 
20/01/2015; Horário: das 9h00 às 12h00. Conselheiros Presen-
tes: Poder Público: Sociedade Civil: Carlos Nambu e Natanael 
de Jesus Oliveira. Conselheiros Ausentes: Poder Público: Marília 
Camara de Assis. Sociedade Civil: Clodoaldo José Oliva Mu-
chinski. Ausências Justificadas: Daniel Martins da Silva e Valéria 
da Silva Reis Ribeiro - Roberto Palma, Taiane Oliveira Zanetti 
(Substituidos pela SF). Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva) 
– Marcela. Grupo de Apoio do F.A.S.: Ausência: Elizabete Cle-
mentino Ferreira Lopes, Sheila Cereja e Cláudia Aparecida Jorge. 
Pauta: 1)Discussão sobre T.R. das Conferências 2015 (Regionais 
e Municipal) para Reunião com o Grupo de Apoio de Infra 
estrutura - Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: 
(Relato circunstanciado) - Tendo em vista a falta de quórum 
não foi realizada novamente a reunião. Deixando registrado 
que nessa fase de preparação de contratação de Empresas 
para as Audiências Públicas Regionais e Conferências 2015 
(Regionais e Municipal) é complicador, pois pode ser prejudicial 
para os eventos. Encaminhamentos e Propostas da Comissão: 
Diante da responsabilidade da Comissão quanto às Audiências 
Públicas Regionais, bem como infraestrutura das Conferências 
(Regionais e Municipal), o Coordenador Carlos Nambu e o Con-
selheiro Natanael farão a Minuta para posterior envio para os 
membros da Comissão. E essa minuta será objeto de discussão 
na Reunião da CMCDC com o Grupo de Apoio de infraestrutura 
na segunda-feira. Deliberação do Plenário: Não há matéria para 
deliberação do Plenário. Coordenação e Relatoria da Comissão: 
Carlos Nambu. O presidente Carlos Nambu, coordenador da 
CMCDC argumenta da necessidade de aceleração dos proces-
sos de contratações e diz que a Secretaria Adjunta da Secretaria 
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, 
já foi informada sobre a importância das Audiências Públicas 
programadas por serem parte integrante do processo das 
conferências. As fases que antecedem a conferência devem ser 
cumpridas, desde a apresentação da Vigilância Socioassistencial 
do município. A Conferência Municipal será realizada em 4 dias 
e o Anhembi já está reservado. Carlos Nambu diz que será veri-
ficada a possibilidade de que, a abertura seja feita no Anhembi 
e, o segundo e terceiro dia aconteçam em alguma universidade, 
tendo em vista a metodologia a ser adotada com perspectiva de 
grupos menores de discussão. Carlos diz que a proposta será de 
dois dias de debates, sem palestra magna, já que as conferên-
cias regionais terão essa atribuição formativa. Em definição o 
tipo de credenciamento, poderá ser biométrico ou em código de 
barras. O presidente também esclarece que a CMCDC e o Grupo 
de Apoio à infraestrutura da XI Conferência apoiarão a Comis-
são Organizadora Central. É um novo modelo pensado para 
melhorar o fluxo de contratações para a infraestrutura, que é 
um dos principais problemas de todas as conferências. O con-
selheiro Clodoaldo faz a leitura do relato da reunião conjunta 
entre Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações 
das Conferências e

Grupo de Apoio de Infraestrutura da XI Conferência Munici-
pal de Assistência Social, que aconteceu no dia 26/01/2015, na 
sede do COMAS, às 9hs30. Memória de Reunião Extraordinária 
Conjunta CMCDC e Grupo de Apoio de infraestrutura da XI 
Conferência Municipal de Assistência Social - Nome da Comis-
são: Monitoramento e Controle das Deliberações das Confe-
rências – CMCDC - Local: Sede do Conselho Municipal de As-
sistência Social – COMAS/SP / Endereço: Praça Antônio Prado, 
33 – 12º andar – Centro / Dia: 26/01/2015; Horário: das 9h00 às 
12h00. Conselheiros Presentes: Sociedade Civil: Carlos Nambu, 
Natanael de Jesus Oliveira e Daniel Martins da Silva, Clodoaldo 
José Oliva Muchinski. Poder Público: Claudia Elizabete da Silva. 
Conselheiros Ausentes: Poder Público: Marília Camara de Assis. 
Sociedade Civil: XXXXXXX. Ausências Justificadas: Valéria da 
Silva Reis Ribeiro - Roberto Palma e Taiane Oliveira Zanetti 
(Substituidos pela SF). Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva) 
– Marcela e Nilda. Grupo de Apoio do F.A.S.: Ausências sem 
justificativa: Elizabete Clementino Ferreira Lopes, Sheila Cereja 
e Cláudia Aparecida Jorge. Grupo de Apoio de Infra estrutura 
da XI Conferência Municipal de Assistência Social: Presença: 
Cristina Margareth de Souza Cordeiro - Secretária Adjunta – 
Gabinete, Pierre Venturato – Cerimonial e Josinete Cavassana 
– CGA. Ausência Justificada: Kátia Gregório – ESPASO, Luís An-
tônio Giampaulo Sarro – Jurídico. Pauta: 1)Esclarecimentos das 
Etapas da XI Conferência Municipal de A. Social para o Grupo 
de Apoio: Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: 
(Relato circunstanciado) - Etapas e observações: 1)Evento de 
apresentação da Vigilância Socioassistencial da Cidade de São 
Paulo – Previsão – 1ª quinzena de Março (Está sendo verificado 
pela Vice-Presidenta Cássia com a Carolina); 2)Audiências 
Públicas de Monitoramento e Controle das Deliberações das 
Conferências; *Entrave – Contratação de Assessoria; *Deve 
acontecer até 2ª quinzena de Março (A Secretária Adjunta 
Cristina se comprometeu em acompanhar o processo para agi-
lização e solicitou que Pierre verificasse o número do processo 
com a Secretaria Executiva para esse acompanhamento); 3)Lan-
çamento da XI Conferência Municipal de Assistência Social da 
Cidade de São Paulo – Previsão Abril 2015 (Depende dos itens 
1 e 2 para o agendamento e providências); 4)31 Conferências 
Regionais – Contratação de Alimentação, Assessoria de Meto-
dologia e Gerenciador de eventos (?) – Previsão de realização 
das Conferências Regionais – Maio a Julho/2015 – A Assessoria 
e o Gerenciador de eventos deve estar contratada até Mar-
ço/2015 e, a Alimentação deve ser contratada até 10 dias antes 
da 1ª Conferência Regional; 5)XI Conferência Municipal de 
Assistência Social. Pontos de reflexão do Grupo: 1)Aumento dos 
impostos e consequentemente dos Prestadores de Serviços; 2)
Indefinição do CNAS – Com perspectiva de decisão do Conselho 
Nacional em 23 a 26.2.2015 prejudicando todos os Municípios 
e Estados quanto aos pregões e contratações (Infelizmente!!!); 
3)Necessidade de levantamento de preços para Gerenciador 
de eventos do Anhembi (Serviços e Preços), Anhembi (local); 
4)Necessidades de definições: Alimentação e Transporte em 
T.R.s separadas? / Metodologia do Credenciamento = Cadastro 
Biométrico ou Código de Barras (Separado do Gerenciador de 
eventos? Junto com a Assessoria de Metodologia? / *Atividade 
das ONGs para a Conferência – Necessidade de Portaria da 
SMADS = 2 dias (Primeiro dia após o almoço e mais um dia) 
com Garantia do número de participantes / Alimentação – Self 
Service Regional? Cota para as Regionais? / Requer agilidade 
a Cotação de preços, Jurídico da SMADS, encaminhamento do 
CGA) / Conferência Estadual – Ônibus, Estadias e Alimentação 
(?) - Encaminhamentos e Propostas da Comissão: 1)31 Con-
ferências Regionais: Utilização de Ata de Alimentação (Pierre 
encaminhará as opções de cardápio), Contratação de Assessoria 
de Metodologia e Credenciamento que também realizará o 
serviço na XI Conferência Municipal de Assistência Social; 2)
XI Conferência Municipal de Assistência Social: Contratação 
de Gerenciador de eventos, inclusa a alimentação, utilização 
de Ata de ônibus para transporte dos Delegados ao local da 
Conferência Municipal; 3)Previsões de prazo: Gerenciador de 
eventos (Ata) – Após encaminhamento das solicitações, por vol-
ta de 30 dias; Transporte – A comunicação deverá ocorrer pelo 
menos 20 dias antes do evento; Assessoria (Regional e Muni-
cipal (Contratação por meio de pregão); Alimentação Regional 
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