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Baseado no CENSO SUAS: População, % CMAS com participação 
de Usuários, % CMAS com planejamento de fiscalização, % 
CMAS com 10 ou mais reuniões anuais, % CMAS que acompa-
nham as deliberações das conferências, % CMAS que são ins-
tâncias de Controle Social do Programa Bolsa Família, % de 
municípios cujo PMAS foi aprovado pelo CMAS. Estadual - Ba-
seado no CENSO SUAS: População, % de CEAS com despesas 
custeadas com 3% do IGD SUAS, % CEAS com representação 
de usuários no conselho, % CEAS que deliberaram sobre o Pla-
no de Assistência Social, % de CEAS com Comissão de Acompa-
nhamento aos Conselhos. Peso utilizado para os critérios de 
distribuição de vagas dos Delegados Municipais à Conferência 
Nacional: -População - 15%, -CMAS com participação de Usuá-
rios – 15%, -CMAS com planejamento de fiscalização – 15%, 
-CMAS com 10 ou mais reuniões anuais – 10%, -CMAS que 
acompanham as deliberações das conferências – 10%, -CMAS 
que são instâncias de Controle Social do Programa Bolsa Famí-
lia – 10%, -Municípios cujo PMAS foi aprovado pelo CMAS – 
15%. Peso utilizado para os critérios de distribuição de vagas 
dos Delegados Estaduais à Conferência Nacional com piso míni-
mo de 6 Delegados: -População – 25%, -% de CEAS com despe-
sas custeadas com 3% do IGD SUAS – 20%, -% de CEAS com 
representação de usuários no conselho – 23%, -% CEAS que 
deliberaram sobre o Plano de Assistência Social – 22%, -% de 
CEAS com Comissão de Acompanhamento aos Conselhos – 
10%. Segundo as propostas de critérios apresentados o Municí-
pio de São Paulo terá 86 vagas e o Estado de São Paulo terá 12 
vagas. Dentro o debate foi apontada a necessidade de indica-
ções para que os CEAS publiquem antecipadamente os critérios 
de distribuição de vagas enfatizando a participação na Nacional 
por todos os portes. O Plenário do dia 15.4.2015 questionou o 
critério e o número de vagas para o Distrito Federal, consideran-
do que deva ter critério diferenciado, pois considerando que o 
DF tem somente um município e, levando-se em conta os crité-
rios utilizados, consequentemente teríamos um percentual 
maior em relação aos outros Estados, pois no caso de São Paulo 
são 645 municípios e Minas Gerais, mais de 800 Municípios. O 
debate será levado novamente para a Comissão que trará nova 
proposta na Plenária de Maio. E em relação à Resolução que 
disciplina os critérios de distribuição de vagas dos Estados para 
os Municípios, o CNAS justificou o Pacto Federativo e manteve 
como Informe, mantendo-se o cenário de problemas que ocor-
reram em 2013. 3)Teleconferência da X Conferência Nacional 
de Assistência Social – Será realizada no dia 07.5.2015 das 9h 
às 10h30 e transmitida pela NBR. Cada bloco terá 2 participan-
tes e 1 bloco será aberto para quem estiver acompanhando via 
on line ou via ligação telefônica com 2 pessoas respondendo. As 
dúvidas da Descentralizada serão levadas para a Teleconferên-
cia. Será divulgado pelo CNAS informa. 4)Reunião Descentrali-
zada do CNAS – 16.4.2015 – Tema: Construção do processo de 
Conferências de Assistência Social 2015. Participação de 443 
pessoas. Serão abordados os conteúdos da Conferência: Eixo 
norteador: As diretrizes para o SUAS nos próximos 10 anos – 
Plano Decenal, e os 3 Subtemas: Subtema 1: O enfrentamento 
das situações de desproteções sociais e a cobertura dos servi-
ços, programas, projetos, benefícios e transferência de renda 
nos territórios, Subtema 2: O Pacto Federativo e a consolidação 
do SUAS, Subtema 3: Fortalecimento da participação e do con-
trole social para a gestão democrática. 5)T.R. Nacional e forma-
to - Foram avaliadas pela Comissão a Infraestrutura para com-
posição da T.R. Nacional, mesmo sem a definição da 
Metodologia e definição final da programação, tendo em vista 
o tempo necessário do trâmite do referido T.R.. Discutiu-se tam-
bém sobre o Artigo 118 da NOB SUAS 2012 referente à garantia 
de despesas para a Sociedade Civil em Nível Estadual e Nacio-
nal, optando-se pela manutenção do formato de 2013 – Os 
CEAS serão responsáveis pelas passagens aéreas e o CNAS a 
hospedagem e alimentação. E os municípios, conforme delibera-
ção dos CEAS. Será utilizado o Sistema de votação eletrônica. 
Previsão do mesmo número de Stands dos CEAS, Fóruns, MDS, 
dentre outros. A Secretaria Executiva verificará o espaço dispo-
nibilizado para fechamento da quantidade. A programação será 
construída para 4 dias com proposta de manutenção do primei-
ro e último dia igualmente ao da Conferência anterior. E os dois 
dias intermediários será definidos no mês de Maio conforme 
Metodologia utilizada. 6)Discussão sobre Relatoria para a X 
Conferência Nacional de Assistência Social - Dois dos cinco res-
ponsáveis pelo processo de construção da relatoria, Célio e 
Maria Luiza, colocaram pontos a serem refletidos pela Comis-
são para que eles possam iniciar a construção da Metodologia 
e Instrumentais: Quais seriam as condições a serem utilizadas 
pela Relatoria? Quais são as Metas? Serão utilizadas Metas de 
Curto-Médio-Longo Prazos? Não tivemos muitas contribuições 
para essa reflexão, mas algumas ponderações deram caminhos 
para iniciar-se o processo. A Relatoria colocou a dificuldade 
diante de vários fatores apontados como Dados do CENSO 
SUAS, o próprio tema, Monitoramento do Pacto de Aprimora-
mento do SUAS, Deliberações das Conferências anteriores e o 
monitoramento da sua efetivação, Avaliação do Plano Decenal 
vigente, Instrumental para a construção do novo Plano Decenal. 
Foi ponderado pela Maria Luiza a questão de que seria necessá-
rio informar os Estados e Municípios que os instrumentais e a 
metodologia estão em processo de construção e que no mês de 
Maio será definido, pois foi apresentado que as Conferências 
Municipais iniciam em Maio e estará atrasada essa finalização, 
e que o SISCONFERÊNCIA somente seria utilizada pelos Estados 
e não pelos Municípios. E ressalta que talvez o caminho desse 
estudo se dê com propostas de diretrizes desde a Municipal, 
para que seja construída a Proposta de Plano Decenal pela 
Gestão e Conselho Municipal, Estadual e Nacional para delibe-
ração. Definido pela Comissão que a proposta finalizada será 
apresentada em Maio/2015. 7)Orientações Complementares – 
Informe CNAS 04/2015 - Serão reunidas informações e delibera-
ções constantes dos Relatos para o conteúdo do informe CNAS 
4/2015 que será discutido em Maio. 8)Critérios para Delegados 
Nacionais - Serão 54 Delegados Nacionais – 42 do Poder Públi-
co e 42 da Sociedade Civil, mantendo-se os mesmos critérios de 
2013. (Representação em nível Nacional). 9)Critérios para Con-
vidados - Serão 176 convidados – 88 do Poder Público e 88 da 
Sociedade Civil, mantendo-se os mesmos critérios de 2013. 
(Representação em nível Nacional e atores que contribuem para 
a Política de Assistência Social) – Nessa conferência não terá 
observadores. 10)Publicações sobre o SUAS para os Municípios 
e Estados – Será proposto que as publicações sejam concentra-
das em Pen Drive ou CD. 11)Implementação do Mérito CNAS na 
X Conferência Nacional de Assistência Social - Será proposta a 
criação de Subcomissão para tratar do referido assunto com 
apresentação em Junho. 12)Demandas recebidas sobre o pro-
cesso de Conferências. Das demandas recebidas dos Municípios 
e Estados foi consensuado que a proposta é de que as ocorrên-
cias referentes aos Municípios, os CEAS terão a autonomia para 
definição, desde que não prejudique o processo e prazos esta-
belecidos. E em relação aos Estados, quando remetido ao CNAS, 
dentro de suas deliberações, será emitido o parecer e, conforme 
o caso será respeitado o Pacto Federativo. Foram várias as soli-
citações de dilação de prazo dos Estados, ficando claro o atraso 
deflagrado. 13)Proposta de pauta para a Reunião de 11 e 
12.5.2015 – Avaliação da 1ª Teleconferência, Validação dos Ins-
trumentais e Metodologia do processo de realização das Confe-
rências e Relatório Síntese a ser apresentado na X Conferência 
Nacional de Assistência Social, Informes do T.R., ASCOM – Plano 
de Comunicação, Representação do CNAS nas Conferências Es-
taduais, Municipais e D.F., Apresentação da Relatoria quanto ao 
Plano de Ação (Etapas Municipal, Estadual, DF e Nacional), 
Apresentação do Informe CNAS 4/2015. Dia 15.4.2015 (Reunião 
da Comissão de Normas) - Iniciou-se o estudo da Minuta de al-
teração do Decreto 5003/2004 apresentado pela SENARC, que 
trata do processo de escolha dos representantes da Sociedade 
Civil no CNAS. Foi citado o Acórdão do TCU 501/2014 que de-

se a escala da Sociedade Civil do Plenário. Obs: Ocorreu altera-
ção na representação de Maio/2015, devido à Reunião da Co-
missão Organizadora da X Conferência Nacional de Assistência 
Social e a necessidade de participação da Coordenação da Co-
missão Organizadora Central da XI Conferência Municipal de 
Assistência Social, tendo em vista a discussão da metodologia e 
instrumentais, que definirão a metodologia das nossas 31 Con-
ferências Regionais e Municipal. Participarão Valéria Reis (Já 
comunicada ao Pleno a necessidade de utilização de passagem 
pendente devido cancelamento de Reunião da CIT em Feverei-
ro/2015), Cláudia, Cássia e Carlos Nambu. Comunicado o Con-
selheiro Zorobabel quanto a alteração para sua participação em 
Junho/2015. 7)Calendário de Reuniões do COMAS/SP – 2015 – 
Conforme deliberado pelo Plenário, o CDA analisou a alteração 
de calendário do CNAS e verificou que não serão necessárias 
alterações. Será enviado o calendário, incluindo as reuniões do 
CNAS, para tod@s @s Conselheir@s, bem como será inserido 
no Site, Blog e Face do COMAS/SP. 8)Na Reunião Descentraliza-
da do CONGEMAS – Representarão o Conselho, a Vice Presi-
denta Cássia e a Coordenadora Carmem Lígia, com passagens e 
diárias disponibilizadas pela SMADS e, na Reunião Regionaliza-
da Sul Sudeste do CNAS em Belo Horizonte, o Coordenador Na-
tanael e o Presidente Carlos Nambu. A proposta de participação 
das Capitais e Metrópoles foram defendidas no CNAS pelo Pre-
sidente e pela Vice Presidenta deste Conselho e, houve o conta-
to do Conselho Nacional no dia 08.4.2015 alertando sobre va-
gas disponibilizadas para o COMAS/SP e envio dos nomes das 
representações na mesma data. 9)CMPETI - a)Trabalho Infantil 
no Aeroporto de Congonhas – Após as colocações do Conse-
lheiro Daniel que representa o Conselho no CMPETI foi verifica-
do pelo CDA que, os encaminhamentos necessários apresenta-
dos para essa questão são de atribuição do CMDCA, Conselho 
Tutelar e Abordagem Social, conforme encaminhamentos dos 
Judiciário. b)Plano Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil 
– Aguardaremos a apresentação da Minuta a ser apresentada 
pelo Comitê, para apreciação do Conselho diante da nossa atri-
buição. 10)Demandas da Secretaria Executiva para o CDA e Co-
missões - Recebido ofício do F.A.S. solicitando esclarecimentos 
em relação à Execução Orçamentária de 2014, Marco Regulató-
rio das Organizações da Sociedade Civil, CND e Conferências. O 
ofício será respondido ao F.A.S. Em relação à Execução Orça-
mentária de 2014 está na CFO para apreciação. Referente ao 
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil o CO-
MAS/SP oficiou o Sr. Prefeito Fernando Haddad solicitando a 
participação do Conselho na discussão do Decreto que regula-
mentará a Lei 13.019/2014. Em relação à CND, o CDA retoma a 
deliberação do Conselho e oficiará a SMADS solicitando o nú-
mero de rescisões de convênio, os encaminhamentos realizados 
em relação aos usuários dessas Entidades e solicitando as pro-
vidências tomadas em relação a essa situação. Oficiando tam-
bém a Receita Federal colocando a situação na Cidade de São 
Paulo, solicitando esclarecimentos. Quanto às Conferências, to-
dos os encaminhamentos possíveis estão sendo realizados, 
mesmo com a falta das orientações do CNAS quanto a Metodo-
logia e Instrumentais. Tendo em vista a agilização de alguns dos 
encaminhamentos, o CDA entendeu necessária Reunião da Pre-
sidência e Vice Presidência com a Sra. Secretária. Reunião da 
Presidência e Vice-Presidência com a Secretária 07.5.2015 às 
10h30 Pauta: Vigilância Socioassistencial, Secretaria Executiva, 
Portaria 46 e 47, CND – Certidão Negativa de Débito, Informe - 
XI Conferência Municipal AS e Conselheiros do Poder Público. 
Foi apresentada pela Secretaria Executiva a situação das inscri-
ções no Conselho. Ocorreram publicações de alerta quanto ao 
prazo no Diário Oficial, Blog, Site e Face, além do envio de ofí-
cios pelas SAS e COMAS e e-mails para todas as Entidades, Fó-
runs e SAS. A Coordenadora Carmem Lígia reforçará com as SAS 
a importância de orientação para as Entidades nas respectivas 
regiões. A Secretaria Executiva informa que na proximidade do 
dia 30.4 ocorrerá aumento de atendimento para recebimento 
dos documentos para manutenção. Após o término do prazo 
serão propostos os encaminhamentos pela CRI em relação a 
não entrega dos documentos para manutenção. Aguardaremos 
o encerramento do prazo e esse levantamento. 11)Momento 
das Coordenações das Comissões: CPP e CRI – A Coordenadora 
Valéria informa proposta de realização de Work Shop sob Coor-
denação das duas Comissões e mediação da Vice Presidenta 
Cássia para exercitar a proposta do formulário. O indicativo é o 
dia 18/5 na Sede do Conselho, com retomada da CPP e CRI no 
dia 22/5 para avaliação e com proposta de encaminhamento ao 
Pleno no dia 09/6/2015. Informou que a CPP e CFO realizarão 
debates conjuntos da Casa Lar, Família Acolhedora, Autonomia 
em Foco, Família em Foco e Residência Inclusiva. CRI - A Coor-
denadora Carmem Lígia informa sobre o levantamento das de-
núncias, encaminhamento dos processos e visitas a serem reali-
zadas. CFO – O Coordenador Natanael informa que devido as 
Reuniões Conjuntas com a CPP não ocorrerão as reuniões ordi-
nárias da comissão. E que, devido a semana de apreciação do 
PLAS a reunião na semana que vem também será suspensa. 
Tem para análise na Comissão: CEDESP, Família em Foco e Exe-
cução Orçamentária de 2014. CCSPBF – A Vice-Presidenta Cás-
sia, membro da Comissão informa que ocorreu a primeira reu-
nião da Comissão e que o calendário foi aprovado pelos 
membros: Abr – 20 e 27 / Mai – 11 e 25 / Jun – 08 e 22 / Jul – 
06 e 20 / Ago – 03, 17 e 31 / Set – 14 e 28 / Out – 05 e 19 / Nov 
– 09 e 23 / Dez – 14. Por solicitação da 1ª Secretária Cláudia foi 
discutido no CDA o tema Memória Interna nos Relatos das Co-
missões. Sendo encaminhado pelo CDA a inclusão ao final de 
cada pauta, após o item Deliberação do Plenário, o espaço para 
Memória Interna que será utilizado pelos Relatores e Coordena-
dores, para utilização conforme decisão da Comissão, para in-
clusão de discussões, debates ou assuntos considerados neces-
sários como arquivo interno. Após a leitura dos informes, Carlos 
Nambu comunica que enviou por e-mail o seu Resumo do rela-
to individual circunstanciado de representação do Conselho na 
reunião do Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, 
solicitando que fique consignado em ata o referido relato. A se-
guir faz um resumo das decisões do CNAS, referentes à Confe-
rência da Assistência Social. Ressaltou que Conselho, por meio 
de seus representantes, contribuiu nas propostas da Comissão 
Organizadora Nacional ao Pleno do CNAS, mas tudo foi desta-
cado e revisto e as definições necessárias para o encaminha-
mento das conferências municipais e estaduais, que dependem 
das diretrizes do CNAS, ainda carecem do detalhamento da 
metodologia, instrumentais e outros aspectos relevantes para 
todo o processo das Conferências Municipais e Estaduais. Fo-
ram aprovados os critérios para definição do número de vagas 
dos delegados, municipais e estaduais, pelos critérios utilizados, 
o município de São Paulo terá direito a 86 vagas na Conferência 
Nacional e 12 vagas para o Estado, mas será remetido nova-
mente para Comissão Organizadora Nacional para rever os cri-
térios para o DF que foi considerado Município e os cálculos 
utilizados foram relativos a 1 Município. Também, Conforme In-
forme CNAS nº 1, a definição do Eixo norteador das Conferên-
cias e os 3 subtemas, mas ainda sem referências metodológicas. 
O Conselheiro Walter Morato sugere que o Conselho Diretor 
Ampliado discuta a presença dos conselheiros e SMADS na 
Conferência Nacional mesmo não estando na delegação, ao que 
o presidente argumenta que o CNAS não permitirá observado-
res. Segue Resumo do Relato do Conselheiro: Resumo de Relato 
circunstanciado de Representação nas Reuniões do CNAS – 13 
a 16.4.2015 - Conselheiro Carlos Nambu - (Não substitui a pu-
blicação oficial) Dia 13.4.2015 e 14.4.2015 (Comissão Organi-
zadora da X Conferência Nacional de Assistência Social) - 1)Lo-
gomarca – Será apresentado ao Plenário a proposta de logo da 
Comissão que teve a contribuição da Comunicação da SENARC. 
O plenário no dia 15.4.2015 definiu que será apresentada para 
a Comissão em Maio nova proposta de Logo com as pondera-
ções dos Conselheiros. 2)Critério de distribuição de vagas – Pro-
posta a ser apresentada no Plenário de 15.4.2015. Municipal - 

Góis Dantas, Marilia Câmara de Assis, Elaine Aparecida Lorenzo, 
Sergio Pinto Carneiro, Fabio Alves Correia , Deborah Maria Mus-
tapha Coelho, Marisa Altomare Ariente, Maia Aguilera F. Matos. 
Mesa de deliberação: Maria Aparecida Nery, Valeria Cristina Lo-
pes Princz, Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho, Carlos Nam-
bu, Natanael de Jesus Oliveira, Valeria da silva Reis Ribeiro, 
Cassia Goreti da Silva, Walter Antonio Morato, Elisa Maria Gros-
si Manfredini, Claudia Elizabete da Silva, Gabriela Biazi Justino 
da Silva. Convidados: Sandra Regina de Carvalho Loydice, e 
Deusolita – Fundação Francisca Franco e Clara de Assis, Quezia 
Amaral da Silva, - FEBAS/SP. Pauta: 1-Posse em complementa-
ção ao mandato de 2014/2016 (Nomeação - Publicação DOC 
01.4.2015 – pág. 1 – Portaria 134) Segmento dos Trabalhadores 
Suplentes: SEIBREF - Sindicato dos Empregados em Instituições 
Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas – FERNANDA CAMPA-
NA. 2-Secretaria Executiva - Verificação de quórum e substitui-
ção de Conselheiros; 3–Aprovação da Pauta; 4-Aprovação da 
Ata nº 29 de 07/04/2015; 4-Conselho Diretor; 4.1)Informes: a)
Secretaria Executiva; b)DERDIC – Deliberação do Pleno c)Con-
sulta CDA: Reunião Ordinária de 08 de Maio de 2015 5–Relatos 
e Informes das Comissões e Grupos de Trabalho: a)Comissão de 
Finanças e Orçamento – CFO e Comissão de Políticas Públicas, 
Legislação e Defesa de Direitos – CPP; a1)Apreciação e aprova-
ção das alterações referentes Casa Lar e Família Acolhedora; a2)
Apreciação e aprovação das Minutas de Resolução; b)GT de Es-
tudo de Revisão do Regimento Interno; c)GT de Estudo de Nor-
matização da Assessoria e Defesa de Direitos e Casa de Apoio; 
d)Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das 
Conferências; e)Informe - Comissão Organizadora Central da XI 
Conferência Municipal de Assistência Social; f)Comissão de Polí-
ticas Públicas, Legislação e Defesa de Direitos – CPP; g)Comis-
são de Controle Social do Programa Bolsa Família; h)Comissão 
de Relações Interinstitucionais; 1)Posse em complementação ao 
mandato de 2014/2016 (Nomeação - Publicação DOC 01.4.2015 
– pág. 1 – Portaria 134); Segmento dos Trabalhadores Suplen-
tes: FERNANDA CAMPANA, representante do SEIBREF - Sindica-
to dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e 
Filantrópicas – O Presidente Carlos Nambu abre a reunião ordi-
nária do COMAS dando boas vindas à todos comunica a pre-
sença da Conselheira Fernanda Campana, representante Sindi-
cato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e 
Filantrópicas – SEIBREF, a qual toma posse neste instante na 
suplência do Segmento dos Trabalhadores, do Conselho Munici-
pal de Assistência Social. Dada a posse à Conselheira, inicia-se 
a plenária e passa-se à verificação de quórum. 2-Secretaria 
Executiva - Verificação de quórum e substituição de Conselhei-
ros; antes da verificação de quórum o Presidente Carlos Nambu 
registra a falta de material de expediente para impressão dos 
documentos da plenária, mais especificamente papel sulfite. E 
pela falta de material o Presidente consulta o Pleno se temos 
condições de continuar o Pleno sem o material impresso para 
os Conselheiros. O Conselheiro Natanael argumenta que há 
uma cota de papel que é estimado no contrato de locação da 
máquina impressora. A Secretária Susana acredita que o contra-
to tenha vencido, no entanto não tem acesso ao mesmo. O Pre-
sidente Carlos Nambu lembra da reunião do Presidente e Vice-
Presidente com a Secretária Luciana Temer no dia 07 de maio e 
informa que conversarão sobre o assunto e, solicita à secretaria 
executiva que faça lista de materiais necessários, para que seja 
encaminhada à Secretaria a fim de que se solucione a situação. 
Além disso, o conselheiro Natanael pede que a cópia do contra-
to seja disponibilizado ao COMAS para conhecimento de todos. 
Foi pactuado no Plenário que os Relatos, Minutas de Atas e de-
mais documentos sejam enviados via e-mail e que utilizemos a 
apresentação do Data Show para realização do Plenário. O Pre-
sidente Carlos Nambu pontua que é importante que os Relatos 
sejam enviados antecipadamente para que isso ocorra. Encami-
nhados os procedimentos e aprovada a sequência da plenária é 
feita a verificação de quórum e composta a mesa de trabalhos. 
3–Aprovação da Pauta; a pauta sugerida foi aprovada sem 
acréscimos ou supressões. 4-Aprovação da Ata nº 29 de 
07/04/2015; a ata foi enviada aos conselheiros por e-mail e ti-
veram destaques do Presidente Carlos Nambu, as quais foram 
acatadas, sendo aprovada por unanimidade. 5) Informes do 
Conselho Diretor – REUNIÃO CDA – 13.3.2015 com posteriores 
alterações do CDA, 1)Convite - O Comitê Intersecretarial de 
Participação Social tem discutido e construído a Política e o Sis-
tema de Participação Social da Prefeitura de São Paulo e convi-
da para a primeira Reunião Aberta que discutirá as Diretrizes de 
Processos Eleitorais dos Conselhos Municipais/PMSP. Acontece-
rá no dia 22/04/2015 – quarta-feira, de 14h às 18h, Galeria Oli-
do, Av. São João, 473 – 8º andar – Auditório da Secretaria Muni-
cipal de Cultura. Propõe que haja participação de um 
representante do Poder Público e um representante da Socieda-
de Civil. Foram dados os indicativos de Conselheir@s que com-
põem o GT Regimento Interno - Será verificada a possibilidade 
de participação das Conselheiras Gabriela e Maria Aparecida 
Nery. 2)Reunião com o Diretor do Banco de Alimentos – Confor-
me agendamento do CDA, diante da solicitação do referido Di-
retor, foi realizada nessa data a reunião. Compareceu na Reu-
nião o Sr. Geraldo do Banco de Alimentos da Vila Maria. 
Colocou que hoje tem 350 Entidades cadastradas, além das Fa-
mílias e verifica a possibilidade de aumento. Informou que o 
Banco de Alimentos recebe repasse de verba federal no valor de 
R$ 3 milhões. Explana que tem previsão de expansão para a 
Zona Leste e Sul no ano que vem, mas aponta a dificuldade de 
locomoção. Coloca que possuem um Museu do Alimento e que 
receberão a partir da semana que vem, dependendo do recurso, 
aproximadamente 22 toneladas de alimentos semanais. Os ali-
mentos são em parceria com produtores do Estado de São Pau-
lo cadastrados no Governo Federal e que possíveis critérios es-
tão sendo discutidos naquela instância. E que o Banco de 
Alimentos tem proposta de ministrar Cursos dentro das Comu-
nidades em nível de parceria, além da ampliação do cadastro de 
Entidades e Famílias. Hoje, no cadastro tem 85 Entidades inscri-
tas no COMAS/SP. O CDA entendeu diante das colocações seria 
necessária a interlocução do Banco de Alimentos com o Órgão 
Gestor numa linha de convergência com o CADÚNICO e Bolsa 
Família. E posteriormente dentro de um Plano na SMADS o 
Conselho poderia contribuir, dentro de suas atribuições. 3)Secre-
taria Executiva – Solicitações - A Secretaria Executiva informou 
ao CDA sobre convite da SAS Jaçanã/Tremembé para a Sra. Su-
sana, da Subprefeitura de Sapopemba para a Sra. Mafalda e 
para coordenação do CREAS Perus para a Sra. Daiane. O Conse-
lho Diretor Ampliado entendeu que os Trabalhadores têm direito 
a novas oportunidades e perspectivas profissionais e que, a libe-
ração e o suprimento de R.H. para o Conselho é de atribuição 
da SMADS. E diante dessa situação administrativa, o Conselho 
por meio do CDA oficiará SMADS informando sobre o fato e 
solicitando retorno quanto aos procedimentos que serão adota-
dos. 4)Denúncias no COMAS/SP – A Secretaria Executiva infor-
mou que foi enviada em tabela, todas as demandas referentes à 
denúncias, principalmente do Judiciário e que se encontram no 
armário da CRI. Marcela, Susana e a Coordenadora Carmem fa-
rão a verificação das denúncias do Judiciário. Tendo em vista a 
questão relacionada a prazos será realizada força-tarefa para 
encaminhamentos necessários das denúncias pendentes, man-
tendo-se as denúncias que chegarem, dentro da dinâmica ado-
tada pela CRI. No dia 23.4.2015 farão parte da força-tarefa, @s 
Conselheir@s Daniel, José Luiz, Gabriela, Valéria e Cássia. 5)
Mudanças e cancelamentos de reuniões – Tendo em vista as 
demandas de representações dos Membros do CDA, a Reunião 
Ordinária de 22.4.2015 será transferida para o dia 27.4.2015 às 
9h30, a Reunião do CDA de 24.4.2015 será cancelada e, a Reu-
nião Ordinária de 05.5.2015 será transferida para o dia 
08.5.2015 às 13h. 6)Reunião do CNAS de Maio/2015 - Repre-
sentarão o Conselho: Valéria Reis, Cláudia, Cássia e Zorobabel. 
E após a definição da composição do Conselho Diretor em Maio 
será verificado novo cronograma de representações. Mantendo-

Serviço Conveniado: República para Jovens de 18 À 21 
anos

Nome:Força Jovem – Casa I e II
Nº do Termo de Convênio: 083/SMADS/2012
Nº Processo Administrativo: 2011-0.190.035-7
Recebemos a justificativa da notificação datada de 

06/05/15 as 14 h intempestivamente e esta Supervisão de Assis-
tência Social Aricanduva Formosa Carrão - SAS/AFC, manifesta-
se pela APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DENÚNCIA.

SUPERVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARE-
LHEIROS – SAS/PA

DESPACHO DE RECADASTRAMENTO NO CENTS
Considerando o estabelecido no Decreto nº 52.830 de 

1º/12/11 que Reorganiza o Cadastro Municipal Único de Enti-
dades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, na Portaria nº 26/
SMADS/2013 que delega as SAS a competência de autorizar 
o recadastramento no CENTS de organizações certificadas e/
ou conveniadas com a SMADS e com base nas informações 
dos setores competentes, autorizo o recadastramento da enti-
dade/organização ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIVENDA DA 
CRIANÇA – CNPJ: 61577110/0001-05 no Cadastro Municipal 
Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS a partir 
de 12/05/2015.

SUPERVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARE-
LHEIROS – SAS/PA

DESPACHO DE RECADASTRAMENTO NO CENTS
Considerando o estabelecido no Decreto nº 52.830 de 

1º/12/11 que Reorganiza o Cadastro Municipal Único de Enti-
dades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, na Portaria nº 26/
SMADS/2013 que delega as SAS a competência de autorizar o 
recadastramento no CENTS de organizações certificadas e/ou 
conveniadas com a SMADS e com base nas informações dos 
setores competentes, autorizo o recadastramento da entidade/
organização ASSOCIAÇÃO PROBRASIL - CRIANDO FUTURO - 
03783381/0001-10 no Cadastro Municipal Único de Entidades 
Parceiras do Terceiro Setor – CENTS a partir de 12/05/2015.

SUPERVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARE-
LHEIROS – SAS/PA

DESPACHO DE RECADASTRAMENTO NO CENTS
Considerando o estabelecido no Decreto nº 52.830 de 

1º/12/11 que Reorganiza o Cadastro Municipal Único de Enti-
dades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, na Portaria nº 26/
SMADS/2013 que delega as SAS a competência de autorizar o 
recadastramento no CENTS de organizações certificadas e/ou 
conveniadas com a SMADS e com base nas informações dos 
setores competentes, autorizo o recadastramento da entidade/
organização ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE O SEMEADOR - 
CNPJ: 01202250/0001-77 no Cadastro Municipal Único de 
Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS a partir de 
12/05/2015.

SUPERVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARE-
LHEIROS – SAS/PA

DESPACHO DE RECADASTRAMENTO NO CENTS
Considerando o estabelecido no Decreto nº 52.830 de 

1º/12/11 que Reorganiza o Cadastro Municipal Único de Enti-
dades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, na Portaria nº 26/
SMADS/2013 que delega as SAS a competência de autorizar o 
recadastramento no CENTS de organizações certificadas e/ou 
conveniadas com a SMADS e com base nas informações dos 
setores competentes, autorizo o recadastramento da entidade/
organização ASSOCIAÇÃO JOVENS DO FUTURO – CNPJ: 
05960559/0001-87 no Cadastro Municipal Único de Entidades 
Parceiras do Terceiro Setor – CENTS a partir de 12/05/2015.

SUPERVISÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL PARE-
LHEIROS – SAS/PA

DESPACHO DE RECADASTRAMENTO NO CENTS
Considerando o estabelecido no Decreto nº 52.830 de 

1º/12/11 que Reorganiza o Cadastro Municipal Único de Enti-
dades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS, na Portaria nº 26/
SMADS/2013 que delega as SAS a competência de autorizar o 
recadastramento no CENTS de organizações certificadas e/ou 
conveniadas com a SMADS e com base nas informações dos 
setores competentes, autorizo o recadastramento da entidade/
organizaçãoCENTRO DE OBRAS SOCIAIS NOSSA SENHO-
RA DAS GRAÇAS DA CAPELA DO SOCORRO- CONOSCO 
CNPJ:02970204/0001-80 no Cadastro Municipal Único de 
Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS a partir de 
12/05/2015.

 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

 RETI-RATI DO COMUNICADO COMAS – SP Nº 
72/2015, PUBLICADO NO D.O.C DE 13/05/2015, 
PÁG.44 – LEIA-SE COMO CONSTA E NÃO COMO 
CONSTOU:

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

COMUNICADO - COMAS - SP Nº 72/2015
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

SÃO PAULO – COMAS-SP NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI 12.524, DE 01.12.97, REGU-
LAMENTADA PELO DECRETO 38.877, DE 21.12.99 E; COM AS 
DISPOSIÇÕES DE SEU REGIMENTO INTERNO, CONVOCA O GT 
DE ESTUDO DE NORMATIZAÇÃO DA ASSESSORIA E DEFESA DE 
DIREITOS E CASA DE APOIO NO ÂMBITO DA ASSISTÊNCIA SO-
CIAL, PARA REUNIÃO A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE MAIO DE 
2015, DAS 13h30 ÀS 17h00 NA SEDE DO CONSELHO – PRAÇA 
ANTONIO PRADO, 33 – 12º ANDAR – CENTRO - SÃO PAULO.

CASSIA GORETI DA SILVA
Presidente – COMAS/SP
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO 

PAULO – COMAS/SP
COMUNICADO - COMAS - SP Nº73/2015
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO 

PAULO – COMAS/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE 
SÃO CONFERIDAS PELA LEI 12.524, DE 01.12.97, REGULAMEN-
TADA PELO DECRETO 38.877, DE 21.12.99 E, COM AS DISPOSI-
ÇÕES DE SEU REGIMENTO INTERNO, TORNA PÚBLICA A ATA DA 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 2015.

CASSIA GORETI DA SILVA
Presidente – COMAS/SP
ATA Nº 30/2015 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 27 DE ABRIL DE 

2015 DO PLENÁRIO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP.

Ao vigésimo sétimo dia do mês de abril de 2015, segunda 
feira, no período das 9h00min às 13h00min, foi realizada a 
reunião plenária ordinária do Conselho Municipal de Assistên-
cia Social – COMAS - SP, na Sede do Conselho à Praça Antônio 
Prado, nº 33, 12º andar, centro, São Paulo/SP de acordo com 
Comunicado COMAS-SP nº 61/2015, publicado no D.O.C. 23 de 
Abril de 2015. publicado no D.O.C. de 23/04/2015, pág. 51. Pre-
sentes: Conselheiros Titulares: Maria Aparecida Nery, Valeria 
Cristina Lopes Princz, Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho, 
Carlos Nambu, Natanael de Jesus Oliveira, Valeria da silva Reis 
Ribeiro, Cassia Goreti da Silva, Walter Antonio Morato, Elisa 
Maria Grossi Manfredini, Claudia Elizabete da Silva, Gabriela 
Biazi Justino da Silva. Conselheiros Suplentes: Celina Coutinho, 
Fernanda Campana, Carmem Ligia Fontoura Bongiovanni. Justi-
ficadas: Daniel Martins Silva, Jose Luiz da Silva, Jose Ricardo 
Goulart, Zorobabel Mendes Rodrigues, Maria Alice Ramos de 
Carvalho, Vera aparecida Salgueiro Pereira, Ivana Azevedo Mar-
tins Vilgelinas, Clodoaldo Jose Muchinski. Conselheiros Suplen-
tes: Celina Coutinho, Fernanda Campana, Carmem Ligia Fontou-
ra Bongiovanni. Ausentes: Gislene Ferreira Américo, Mauricio de 
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