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O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO – COMAS/SP, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
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AGOSTO DE 2016. 

CARLOS NAMBU 
PRESIDENTE /COMAS-SP 

 
 
ATA Nº 19/2016 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE AGOSTO DE 2016 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP. 
Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, terça-feira, no período das treze horas e trinta minutos às 

dezesseis horas e trinta minutos, foi realizada a plenária ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social de 

São Paulo – COMAS/SP. A plenária foi realizada na Sede do Conselho, sito à Praça Antônio Prado, nº 33, 12º 

andar, Centro, São Paulo/SP de acordo com o COMUNICADO COMAS-SP nº 130/2016, publicado no D.O.C de 

06/08/2016, pag. 52 com a presença do(a)s: Conselheiro(a)s Titulares: Darlene Terzi  dos A. A. Cazarini, Ricardo 

de Lima Sheila dos Santos Cereja, Carlos Nambu, Viviane Patricio Delgado, Elisa Maria Grossi Manfredini, Paula de 

Carvalho Guimarães, Julia dos Santos Drummond. Conselheiro(a)s Suplentes: Adriana Gonçalves Bezerra, Écio 

Almeida Silva, Jose Luiz da Silva, Girlândia Silva Santana, Cleusa  de Almeida Oliveira, Rosemeire S. R. L. de 

Andrade, Damaris Lacerda de Abreu, Cássia Maria Campos de Souza. Faltas Justificadas: Carlos Henrique C. de 

Aquino,  Catia Cristina da Silva, Elisangela Aragão de Carvalho, Ivana Azevedo Martins Vilgelinas, Carolina Teixeira 

N. Lanfranchini, Olavo Tatsuo Makiyama, . Ausências: Mônica de Souza Pedro, Marina Rodrigues Frony, Fernanda 

Campana, Elza Maria de Oliveira, Fabio Alves Correia, Erica Carleto Tosello, Marisa Altomare Ariente, Elaine 

Aparecida Lorenzo, Sergio Pinto Carneiro, Cristina Kiomi Mori, Manoel Victor de Azevedo Neto, Maia Aguilera 

Franklin de Matos. Mesa de Deliberação: Darlene Terzi  dos A. A. Cazarini, Ricardo de Lima Sheila dos Santos 

Cereja, Carlos Nambu, Viviane Patricio Delgado, Elisa Maria Grossi Manfredini, Paula de Carvalho Guimarães, Julia 

dos Santos Drummond, Adriana Gonçalves Bezerra, Écio Almeida Silva, Jose Luiz da Silva, Girlândia Silva Santana, 

e Damaris Lacerda de Abreu. Convidado(a)s: Fernanda Mendonça Feitosa – Doutores da Alegria – Arte, Formação 

e Desenvolvimento, Selma Vieira de sena Estrela – APAE de São Paulo , Elisson Silva Maia – Arte e Artesão, Andrea 

Apostolo – Associação Família Nova Aliança, Mirian B. Lima – A.M.A – Associação de Amigos do Autista , Natanael 

de Jesus Oliveira – Fundação Lar de São Bento.  

PEDIDOS DE INSCRIÇÃO: 

Protocolo Nome CNPJ Data de 
Entrada no 
COMAS-SP 

Situação SAS 

918/2012-

SERV 
Associação 

Educadora e 

Beneficente - AEB 

Centro 

Scalabriniano de 

Promoção ao 

Migrante - 

CESPROM Pari 

50.951.805/0001-

99 

 

50.951.805/0018-

37 

29/05/2012 Inscrição de 

Serviço 
Mooca 



1157/2014 Sociedade 

Beneficente 

Centro de Cultura 

Afro-Brasileiro 

Ase Yle do 

Hozoone 

04.609.534/0001-

70 
04/02/2014 Inscrição de 

Entidade 
Parelheiros 

1408/2016 Centro de Apoio e 

Desenvolvimento 

Social - CADES 

05.083.090/0001-

45 
19/07/2016 Inscrição de 

Entidade 
Ipiranga 

1)Secretaria Executiva; 1.1)Verificação de quórum, Justificativas e Substituição de Conselheiros; Feita a 

verificação do quórum pela secretaria executiva; 2)Aprovação da Pauta;  Após abertura da plenária feita pelos 

presidente Carlos Nambu, a pauta foi aprovada pela plenária. 3)Informes do Conselho Diretor Ampliado;  

Pendências de Relatos e próximas Representações externas - Foi enfatizado pela Presidência que é importante 

que os representantes verifiquem que pelo menos um dos indicados pelo Pleno esteja presente em suas 

representações externas. CNAS – Setembro - Representarão o Conselho: Sheila, Damaris, Julia e Cátia.  Resolução 

1080 (02.8.2016) - Foi realizada pelo CDA a avaliação e encaminhamentos para aprovação do Plenário, diante dos 

apontamentos no Evento, conforme segue: 1)CRI – Verificação de adequação dos Instrumentais (Anexos) / 

Levantamento de ptos que consideram não estão claros tecnicamente ou que consideram necessárias as 

adequações; 2)CPP – Apreciação no aspecto legislativo para verificar a necessidade ou não de alteração; 3)Se 

houver necessidade de alteração conforme parecer da CPP - Reunião da CPP e CRI com os demais atores que 

construíram a Minuta de Resolução para esclarecimentos ou debates afins. 4)Plenário – Se houver necessidade. - 

Aprovado pelo Plenário.  Proposta de Sistema de Controle Social – Até sexta-feira, dia 12.8.2016 – Coordenações 

enviarão um esboço do seu entendimento quanto parâmetros de Controle Social de cada Comissão para 

tentarmos verificar preço aproximado de um Sistema para elaboração de T.R. ou Parcerias. Resolução Conjunta 

CMDCA/COMAS 004/2016 – Atendimento Emergencial de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua - 

Encaminhamento para tod@s os Conselheiros. Momento das Comissões – Todos os pontos são Pauta da Plenária;  

Secretaria Executiva : Ofício de solicitação da Entidade APOIO mediante às colocações da Sra. Dra. Aldaísa Sposati 

sobre a Entidade na Audiência Pública de 29.6.2016 - Pauta da Reunião Ordinária de 10.8.2016 – Manifestação da 

Entidade APOIO referente à Audiência Pública de 30.6.2016. Verificação da Reunião Descentralizada do 

COMAS/SP - 27.9.2016 – Zona Sul - Proposto pela Conselheira Rosemeire a Entidade NURAP - Rua Coronel Luiz 

Barroso, 455 - Santo Amaro - Aprovado pelo Plenário e 27.10.2016 – Zona Norte; Informe - Portaria SMADS 34 – 

14.7.2016 - Vale-transporte e Vale-refeição - Solicitado para a Secretária Executiva os encaminhamentos 

necessários. *Agendamento Reunião com Secretária Luciana Temer - Será verificado o agendamento com a 

Secretária com a proposta de pauta: *Convite Audiência Pública – PMEP SUAS / Encaminhamentos para: *Lei 

Municipal do SUAS, *Plano Municipal Decenal do SUAS, *Conselho Gestor, *Revisão da Portaria 46 e 47 - Versão 

Consolidada (Contribuições). Relato CDA Aprovado pela plenária. 4)Relatos e Informes das Comissões: I - 

Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Relato da Reunião Ordinária da Comissão de Políticas Públicas, 

Legislação, Defesa e Garantia de Direitos – CPP de 28/07/2016. Relato da Reunião Ordinária da Comissão de 

Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos – CPP de 28/07/2016. Nome da Comissão: Comissão 

de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos - CPP. Local: Sede do Conselho Municipal de 

Assistência Social de São Paulo – COMAS/SP Endereço: Praça Antônio Prado, nº 33 – 12º andar, Centro, São 

Paulo/SP Dia: 28/07/2016 Horário: das 09h30 às 13h00. Conselheiros Presentes: Poder Público: Viviane Patricio 

Delgado e Julia dos Santos Drummond. Sociedade Civil: Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra, Carlos Henrique C. de 

Aquino, Carlos Nambu, Darlene Terzi A.A. Cazarini, Ècio Almeida Silva e Sheila dos Santos Cereja. Ausências 

Justificadas: Girlândia Silva Santana, Elisa Maria Grossi Manfredini, Ricardo de Lima e Damaris Lacerda Abreu. 

Convidados(as): Rosane da Silva Bertahud e Paulo Sergio Coleho – Fundação Fé e Alegria do Brasil/ Assessoria 

Técnica (Secretaria Executiva): Daiane Silva Liberi PAUTA 1 – Audiência Pública do Plano Municipal de Educação 

Permanente Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: Após discussão pelos conselheiros presentes, 

foi sugerida a realização de uma única Audiência Pública do Plano Municipal de Educação Permanente.  Datas 



sugeridas: dias 24 ou 25/08/2016, no horário das 9 às 13hs. Após confirmação do local, intensificar a divulgação 

no site do COMAS e nas redes sociais, além de solicitar a divulgação pela SMADS/ESPASO, COMAS/SP e SAS. No 

dia da Audiência disponibilizar o Plano para nova consulta pública. A Secretaria Executiva deverá verificar a 

possibilidade de coofee breack, e providenciar, certificados de participação, a ser fornecido no início da audiência, 

além de verificar a gravação da Audiência Publica.  

Encaminhamentos da Comissão: A Secretaria Executiva deverá encaminhar ofício para a UNINOVE, solicitando a 

cessão do anfiteatro do campus Memorial/Barra Funda. No dia da audiência, SMADS/ESPASO realizará a 

apresentação do Plano. Encaminhamentos da Plenária: APROVADA pelo plenário. PAUTA 2 – Resposta de 

SMADS do Oficio 189/2016/COMAS SP, assunto: SAICAs, CASAS LARES e FAMILIA ACOLHEDORA.Justificativas, 

Observações ou Parecer da Comissão: Após análise do ofício 189/2016 os conselheiros concluem que não 

houve omissão da SMADS no cumprimento do plano de metas de transição dos SAICAS, previsto na Resolução 

003/COMAS/CMDCA. Existem fatores externos que prejudicam o cumprimento do plano de transição. Sugerem 

que este assunto seja aprofundado pelo GT previsto no Comunicado COMAS/CMDCA/001/2016 publicado no 

DOC de 22/07/2016. Encaminhamentos da Comissão: Aprofundar a análise da recusa das organizações de 

assistência social de concorrerem e assumirem os serviços de SAICAS. e, principalmente identificar as respostas 

para 02 grandes questões: 1) Porque os meninos e meninas em situação de rua e na rua recusam o acolhimento 

nos SAICAS? e 2) Quais os motivos de rejeição das organizações de assistência social em assumirem esta 

modalidade de serviço?. PAUTA 3 – Grupo de Trabalho previsto no Comunicado CMDCA/COMAS 001/2016 

publicado no DOC de 22 de julho de 2016 Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: Os membros do 

grupo informaram as discussões e reflexões realizadas na reunião do GT realizado no dia 27/07/2016, na sede 

do CMDCA. No dia 29/08/2016, o GT deverá apresentar minuta de Resolução. Encaminhamentos da Comissão: 

Elaboração de minuta de resolução que trata do atendimento Emergencial e Temporário de Crianças e 

Adolescentes em Situação de Rua e na Rua. PAUTA 4 – Resposta de SMADS ao Oficio 137/2016/COMAS SP, 

assunto: Plano Municipal Decenal do SUAS da cidade de São Paulo. Justificativas, Observações ou Parecer da 

Comissão: A SMADS informa que foi contratada consultoria técnica, coordenada pela Prof. Aldaíza Sposati, e 

que o Plano encontra-se em fase de elaboração. Encaminhamentos da Comissão: Tomou conhecimento da 

reposta da SMADS. PAUTA 5 – Resposta de SMADS do Oficio 197/2016/COMAS SP, assunto: ECCA QUIXOTE 

Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: Foi lida a resposta da SMADS, informando que durante o 

processo de monitoramento e supervisão técnica dos ECCAS da Vila Mariana e da Sé foram identificados pela 

Coordenadoria de Proteção Social Especial e pelos CREAS Sé e Vila Mariana, que os serviços não se mostravam 

eficazes no atendimento a crianças e adolescentes que se encontram em situação de rua e ou uso de drogas. Os 

ECCAS se tornaram espaço de “ segregação” destas crianças e adolescentes não proporcionando o convívio 

familiar e comunitário previsto na Política de Assistência Social. Conforme portaria nº 25/SMADS/2013 que 

dispõe sobre o reordenamento dos serviços de convivência tipificados e complementares da rede 

socioassistenciais de Proteção Social Especial a denominação a passa a ser Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos que prioriza os usuários em situação de vulnerabilidade e risco social, e define como 

público prioritário crianças e adolescentes em situação de isolamento em suas expressões de ruptura de 

vínculos, desfiliação, exclusão e abandono, entre outras situações que vão ao encontro ao público que era 

atendido no ECCA. Diante das constatações apontadas a cima, e em consonância com a Política de Assistência 

Social que caminha para a não segregação, e visando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, 

avaliamos que o Espaço de Convivência para Criança e Adolescente, originalmente concebido dentro da 

Proteção Especial reúne elementos, no que diz respeito ao público atendido, para ser redefinido como Serviço 

de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, serviços de Proteção Social Básica. Em resposta ao solicitado na 

cota inicial, a SMADS esclarece ainda que a organização do ECCA Sé entregou o convenio no início deste ano, 

tendo o atendimento encerrado em 18/02/2016. Desde então a coordenação de proteção social especial com o 

CREAS e SAS Sé, buscam alternativas para atendimento a crianças e adolescentes em situação de rua na região 

central. No momento as crianças e adolescentes abordados pelos SEAS estão sendo encaminhadas para 



atividades de convívio e lanche nos seguintes serviços de convivência para crianças e adolescentes (CCA): CCA 

Italianos, localizado na Rua dos Italianos, 1264 e pelo CCA Alegria localizado na Av. Liberdade, 345.  

Encaminhamentos da Comissão: Tomou conhecimento da reposta da SMADS. Essa pauta fará parte da 

discussão do GT, constante na pauta 3, no que se refere a Resolução de Atendimento Emergencial. PAUTA 6 – 

Grupo de Visitas para monitorar os serviços de acolhimento as pessoas em situação de rua. Justificativas, 

Observações ou Parecer da Comissão: Após a Recomposição do grupo de Visitas, o mesmo deverá organizar 

novo cronograma definindo a ordem dos serviços e análise dos dados do SISA. Encaminhamentos da Comissão: 

Reorganização do Grupo de Visitas, com definição de calendário. PAUTA 7 – Oficio nº 962/SMADS/GAB/2016, 

em resposta ao oficio COMAS-SP nº 203/2016, datado de 12 de junho de 2016, referente ao pedido de envio da 

minuta do “Manual Unificado de Prestação de Contas. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: A 

SMADS reitera as informações enviadas por meio do oficio nº 868/SMADS/GAB/2016 de que o documento já 

passou por consulta publica para contribuições que estão sendo analisados para finalização e que, tendo em 

vista a edição da Lei nº 13.204 que altera a Lei nº 13.019, aguardamos a publicação de Decreto Municipal que 

norteie os procedimentos de parcerias e, por conseguinte a edição de Portaria desta Pasta, para que seja 

finalizada a elaboração do manual. Encaminhamentos da Comissão: Aguardará a publicação da referida portaria  

PAUTA 8 – Oficio da Secretaria Municipal de Habitação, com a entrega do Caderno para Discussão Pública do 

Plano Municipal de Habitação de São Paulo. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: A Secretaria 

Municipal de Habitação encaminhou ao COMAS/SP, Caderno para Discussão Pública do Plano Municipal de 

Habitação de São Paulo, lançado no último dia 30 de junho de 2016, elaborado em parceria com o Conselho 

Municipal de Habitação e pretende subsidiar as discussões públicas que levarão a elaboração do Projeto de Lei do 

Plano Municipal de Habitação de São Paulo, para encaminhar a Câmara Municipal de São Paulo, ainda este ano. 

Encaminhamentos da Comissão: em 30 dias, será pauta da reunião da CPP, os conselheiros analisarão o 

caderno, com ênfase na análise de propostas habitacionais as pessoas em situação de rua. As sugestões e 

contribuições do COMAS serão encaminhadas no processo de consulta pública. PAUTA 9 – Construção de 

Minuta de Resolução que trata da Representação dos Conselheiros do COMAS. Justificativas, Observações ou 

Parecer da Comissão: A CPP deverá elaborar minuta de Resolução que trate da Representação dos conselheiros 

do COMAS/SP. Encaminhamentos da Comissão: A Secretaria Executiva encaminhará as Resoluções: 11/2012 e 

683/2013 aos conselheiros da CPP, para subsidiar a discussão na próxima reunião.Próximas Pautas: 1) Análise 

do Caderno para Discussão Pública do Plano Municipal de Habitação de São Paulo Caderno, com ênfase na 

análise de propostas habitacionais as pessoas em situação de rua. 2)Resolução Representação COMAS 

3)Regimento Interno. 4)Calendário de trabalho do Grupo de Monitoramento. Relato da Reunião Ordinária da 

Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos – CPP de 28/07/2016. Nome da 

Comissão: Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa e Garantia de Direitos - CPP. Local: Sede do 

Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo – COMAS/SP. Endereço: Praça Antônio Prado, nº 33 – 12º 

andar, Centro, São Paulo/SP. Dia: 28/07/2016 Horário: das 09h30 às 13h00. Conselheiros Presentes: Poder 

Público: Viviane Patricio Delgado e Julia dos Santos Drummond. Sociedade Civil: Adriana Oliveira Gonçalves 

Bezerra, Carlos Henrique C. de Aquino, Carlos Nambu, Darlene Terzi A.A. Cazarini, Ècio Almeida Silva e Sheila dos 

Santos Cereja. Ausência: Debora Maria Mustapha Coelho. Ausências Justificadas: Girlândia Silva Santana, Elisa 

Maria Grossi Manfredini, Ricardo de Lima e Damaris Lacerda Abreu. Convidados(as): Rosane da Silva Bertahud e 

Paulo Sergio Coleho – Fundação Fé e Alegria do Brasil / Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Daiane Silva 

Liberi. PAUTA 1 – Audiência Pública do Plano Municipal de Educação Permanente. Justificativas, Observações 

ou Parecer da Comissão: Após discussão pelos conselheiros presentes, foi sugerida a realização de uma única 

Audiência Pública do Plano Municipal de Educação Permanente.  Datas sugeridas: dias 24 ou 25/08/2016, no 

horário das 9 às 13hs. Após confirmação do local, intensificar a divulgação no site do COMAS e nas redes sociais, 

além de solicitar a divulgação pela SMADS/ESPASO, COMAS/SP E SAS. No dia da Audiência disponibilizar o Plano 

para nova consulta pública. A Secretaria Executiva deverá verificar a possibilidade de coofee breack, e 

providenciar, certificados de participação, a ser fornecido no início da audiência, além de verificar a gravação da 

Audiência Publica. Encaminhamentos da Comissão: A Secretaria Executiva deverá encaminhar ofício para a 



UNINOVE, solicitando a cessão do anfiteatro do campus Memorial/Barra Funda. No dia da audiência, 

SMADS/ESPASO realizará a apresentação do Plano. Apresentação da data e local da Audiência Publica para 

aprovação do plenário. Encaminhamentos da Plenária: Aprovado pelo plenário. PAUTA 2 – Resposta de 

SMADS do Oficio 189/2016/COMAS SP, assunto: SAICAs, CASA LARES e FAMILIA ACOLHEDORA.Justificativas, 

Observações ou Parecer da Comissão: Após análise do ofício 189/2016 os conselheiros concluem que não 

houve omissão da SMADS no cumprimento do plano de metas de transição dos SAICAS, previsto na Resolução 

003/COMAS/CMDCA. Existem fatores externos que prejudicam o cumprimento do plano de transição. Sugerem 

que este assunto seja aprofundado pela GT previsto no Comunicado COMAS/CMDCA/001/2016 publicado no 

DOC de 22/07/2016. Encaminhamentos da Comissão: Aprofundar a análise da recusa das organizações de 

assistência social de concorrerem e assumirem os serviços de SAICAS. E, principalmente identificar as respostas 

para 02 grandes questões: 1) Porque os meninos e meninas em situação de rua e na rua recusam o acolhimento 

nos SAICAS? e 2) Quais os motivos de rejeição das organizações de assistência social em assumirem esta 

modalidade de serviço? Encaminhamentos da Plenária: Não há matéria para deliberação do Plenário. PAUTA 3 

– Grupo de Trabalho previsto no Comunicado CMDCA/COMAS 001/2016 publicado no DOC de 22 de julho de 

2016. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: Os membros do grupo informaram as discussões e 

reflexões realizadas na reunião do GT realizado no dia 27/07/2016, na sede do CMDCA. No dia 29/08/2016, o GT 

deverá apresentar minuta de Resolução. Encaminhamentos da Comissão: Elaboração de minuta de resolução 

que trata do atendimento Emergencial e Temporário de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua 

para apresentação e apreciação do GT. Encaminhamentos da Comissão: Os conselheiros elaboraram minuta de 

resolução a ser apresentada na reunião do GT do dia 29/07/2016: RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 004 DE 2016 – 

CMDCA E COMAS/SP - Dispõe sobre Atendimento Emergencial e Temporário de Crianças e Adolescentes em 

Situação de Rua e na Rua nos períodos de Baixas Temperaturas em 2016. O Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente do Município de São Paulo – CMDCA-SP e o Conselho Municipal de Assistência Social 

de São Paulo – COMAS–SP, no uso de suas atribuições previstas nas Leis Municipais n° 11.123/91 e n° 12.524/97 

e respectivamente pelos Decretos Municipais 31.319/92 e 38.877/99: Considerando as Leis Federais n° 8069/90 

– Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;  Considerando a Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), Lei nº 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; Considerando a Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS-2004); Considerando que as políticas públicas voltadas às crianças e aos 

adolescentes na Cidade de São Paulo devem ser deliberadas, aprovadas e fiscalizadas pelo COMAS-SP e CMDCA-

SP, bem como executadas de forma a viabilizar o desenvolvimento integral e a proteção das crianças e 

adolescentes, prevenindo situações de negligência, abandono e violência. Considerando reunião CMDCA/SP e 

COMAS/SP realizada no dia 05 de julho de 2016 na sede do CMDCA/SP com a pauta: Crianças e Adolescentes em 

Situação de Rua; Considerando reunião realizada pela SMADS no dia 19 de julho de 2016, com a presença da 

Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos, Ministério Público do Estado de São Paulo, Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/SP, 

Conselho Municipal de Assistência Social - COMAS/SP, Fundação Travessia, Casa Taiguara e Associação 

Beneficente Santa Fé; Considerando os encaminhamentos da citada reunião para realização de Seminário, pelos 

dois conselhos, para subsidiar a construção de uma Política para Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e 

na Rua e constituição de Grupo de Trabalho previsto no Comunicado CMDCA/COMAS 001/2016 publicado no 

DOC de 22 de julho de 2016, páginas 38 e 56 com o prazo de 30 dias para conclusão dos trabalhos e apreciação 

da proposta para fins de deliberação conjunta de uma Política para Crianças e Adolescentes em situação de rua 

e na rua; Considerando o caráter de urgência para o atendimento emergencial e temporário de crianças e 

adolescentes em situação de rua e na rua, tendo em vista o período de baixas temperaturas. RESOLVEM:  Art. 1º 

Indicar para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS a necessidade de 

atendimento emergencial e temporário - 24 horas para crianças e adolescentes em situação de rua e na rua .  

Art. 2º O Atendimento constante no artigo 1º deverá prever: Infraestrutura para viabilizar o desenvolvimento 

integral e a proteção das crianças e adolescentes, prevenindo situações de negligência, abandono e violência; 

Pernoite; Alimentação; Higiene pessoal; Banho quente; Atividades socioeducativas, lúdicas e culturais; 



Atendimento, escuta e encaminhamentos realizados por Psicólogos e Assistentes Sociais; Articulação com a 

Secretaria Municipal de Saúde nos atendimentos e encaminhamentos das crianças e adolescentes em situação 

de rua e na rua; Parágrafo único: o acesso ao Atendimento ocorrerá por procura espontânea, encaminhados 

pela Central de Atendimento Permanente – CAPE, pelos Serviços Especializados de Abordagem Social – SEAS, 

Conselhos Tutelares e outros órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Art. 3º Os atendimentos de emergência 

e temporários serão realizados por um período de 60 (sessenta) dias a partir da aprovação da presente 

resolução.  Art. 4º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  Sérgio Pinto Carneiro - 

Presidente – CMDCA/SP e Carlos Nambu Presidente – COMAS/SP. Encaminhamentos da Plenária: Não há 

matéria para deliberação do Plenário. Já deliberada a autonomia dos representantes em 26.7.2016. PAUTA 4 – 

Resposta de SMADS ao Oficio 137/2016/COMAS SP, assunto: Plano Municipal Decenal do SUAS da cidade de São 

Paulo. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: A SMADS informa que foi contratada consultoria 

técnica, coordenada pela Prof. Aldaíza Sposati, e que o Plano encontra-se em fase de elaboração. 

Encaminhamentos da Comissão: Tomou conhecimento da reposta da SMADS.Encaminhamentos da Plenária: 

Não há matéria para deliberação do Plenário. PAUTA 5 – Resposta de SMADS do Oficio 197/2016/COMAS SP, 

assunto: ECCA QUIXOTE. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: Foi lida a resposta da SMADS, 

informando que durante o processo de monitoramento e supervisão técnica dos ECCAS da Vila Mariana e da Sé 

foram identificados pela Coordenadoria de Proteção Social Especial e pelos CREAS Sé e Vila Mariana, que os 

serviços não se mostravam eficazes no atendimento a crianças e adolescentes que se encontram em situação de 

rua e ou uso de drogas. Os ECCAS se tornaram espaço de “ segregação” destas crianças e adolescentes não 

proporcionando o convívio familiar e comunitário previsto na Política de Assistência Social. Conforme portaria 

nº 25/SMADS/2013 que dispõe sobre o reordenamento dos serviços de convivência tipificados e 

complementares da rede socioassistenciais de Proteção Social Especial a denominação a passa a ser Serviços de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos que prioriza os usuários em situação de vulnerabilidade e risco social, 

e define como público prioritário crianças e adolescentes em situação de isolamento em suas expressões de 

ruptura de vínculos, desfiliação, exclusão e abandono, entre outras situações que vão ao encontro ao público 

que era atendido no ECCA. Diante das constatações apontadas a cima, e em consonância com a Política de 

Assistência Social que caminha para a não segregação, e visando o fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, avaliamos que o Espaço de Convivência para Criança e Adolescente, originalmente concebido 

dentro da Proteção Especial reúne elementos, no que diz respeito ao público atendido, para ser redefinido 

como Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, serviços de Proteção Social Básica. Em resposta ao 

solicitado na cota inicial, a SMADS esclarece ainda que a organização do ECCA Sé entregou o convenio no início 

deste ano, tendo o atendimento encerrado em 18/02/2016. Desde então a coordenação de proteção social 

especial com o CREAS e SAS Sé, buscam alternativas para atendimento a crianças e adolescentes em situação 

ode rua na região central. No momento as crianças e adolescentes abordados pelos SEAS estão sendo 

encaminhadas para atividades de convívio e lanche nos seguintes serviços de convivência para crianças e 

adolescentes (CCA): CCA Italianos, localizado na Rua dos Italianos, 1264 e pelo CCA Alegria localizado na Av. 

Liberdade, 345. Encaminhamentos da Comissão: Tomou conhecimento da reposta da SMADS. Essa pauta fará 

parte da discussão do GT, constante na pauta 3, no que se refere a Resolução de Atendimento Emergencial. 

Encaminhamentos da Plenária: Não há matéria para deliberação do Plenário. PAUTA 6 – Grupo de Visitas para 

monitorar os serviços de acolhimento as pessoas em situação de rua. Justificativas, Observações ou Parecer da 

Comissão: Após a Recomposição do grupo de Visitas, o mesmo deverá organizar novo cronograma, definindo a 

ordem dos serviços e análise dos dados do SISA. Encaminhamentos da Comissão: Reorganização do Grupo de 

Visitas, com definição de calendário. Encaminhamentos da Plenária: Não há matéria para deliberação do Plenário. 

Grupo de Visitas referendado em 26.7.2016. PAUTA 7 – Oficio nº 962/SMADS/GAB/2016, em resposta ao oficio 

COMAS-SP nº 203/2016, datado de 12 de junho de 2016, referente ao pedido de envio da minuta do “Manual 

Unificado de Prestação de Contas. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: A SMADS reitera as 

informações enviadas por meio do oficio nº 868/SMADS/GAB/2016 de que o documento já passou por consulta 

pública para contribuições que estão sendo analisados para finalização e que, tendo em vista a edição da Lei nº 



13.204 que altera a Lei nº 13.019, aguardamos a publicação de Decreto Municipal que norteie os procedimentos 

de parcerias e, por conseguinte a edição de Portaria desta Pasta, para que seja finalizada a elaboração do manual. 

Encaminhamentos da Comissão: Aguardará a publicação da referida portaria. Encaminhamentos da Plenária: Não 

há matéria para deliberação do Plenário. PAUTA 8 – Oficio da Secretaria Municipal de Habitação, com a entrega 

do Caderno para Discussão Pública do Plano Municipal de Habitação de São Paulo. Justificativas, Observações 

ou Parecer da Comissão: A Secretaria Municipal de Habitação encaminhou ao COMAS/SP, Caderno para 

Discussão Pública do Plano Municipal de Habitação de São Paulo, lançado no último dia 30 de junho de 2016, 

elaborado em parceria com o Conselho Municipal de Habitação e pretende subsidiar as discussões públicas que 

levarão a elaboração do Projeto de Lei do Plano Municipal de Habitação de São Paulo, para encaminhar a Câmara 

Municipal de São Paulo, ainda este ano. Encaminhamentos da Comissão: Em 30 dias, voltará para a pauta da CPP, 

e os conselheiros analisarão o Caderno, com ênfase na análise de propostas habitacionais as pessoas em situação 

de rua. As sugestões e contribuições do COMAS serão encaminhadas no processo de consulta 

pública.Encaminhamentos da Plenária: Não há matéria para deliberação do Plenário. PAUTA 9 – Construção de 

Minuta de Resolução que trata da Representação dos Conselheiros do COMAS. Justificativas, Observações ou 

Parecer da Comissão: A CPP deverá elaborar minuta de Resolução que trate da Representação dos conselheiros 

do COMAS/SP. Encaminhamentos da Comissão: A Secretaria Executiva encaminhará as Resoluções: 11/2012 e 

683/2013 aos conselheiros da CPP, para subsidiar a discussão na próxima reunião. Encaminhamentos da Plenária: 

Não há matéria para deliberação do Plenário. Próximas Pautas: 1) Análise do Caderno para Discussão Pública do 

Plano Municipal de Habitação de São Paulo Caderno, com ênfase na análise de propostas habitacionais as 

pessoas em situação de rua. 2)Resolução Representação COMAS 3)Regimento Interno. 4)Calendário de trabalho 

do Grupo de Monitoramento. Relato da Reunião Ordinária da Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa 

e Garantia de Direitos – CPP de 04/08/2016. Nome da Comissão: Comissão de Políticas Públicas, Legislação, 

Defesa e Garantia de Direitos - CPP. Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo – 

COMAS/SP. Endereço: Praça Antônio Prado, nº 33 – 12º andar, Centro, São Paulo/SP. Dia: 04/08/2016 Horário: 

das 09h30 às 13h00. Conselheiros Presentes: Poder Público: Viviane Patricio Delgado e Julia dos Santos 

Drummond. Sociedade Civil: Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra, Girlândia Silva Santana, Ricardo de Lima, 

Carlos Nambu, Darlene Terzi A.A. Cazarini, Ècio Almeida Silva e Sheila dos Santos Cereja. Ausências 

Justificadas:, Carlos Henrique C. de Aquino, Elisa Maria Grossi Manfredini e Damaris Lacerda Abreu. 

Convidados(as): Natanael de Jesus Oliveira – Fundação Lar de São Bento e Antonio Cabral da Silva – Centro 

Social Padre Cícero Romão  / Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Daiane Silva Liberi. PAUTA 1 – Análise do 

Regimento Interno do COMAS/SP. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: Realizado o estudo do 

Regimento Interno – Titulo IV. Encaminhamentos da Comissão: Na próxima reunião será dada continuidade dos 

estudos para construção da Minuta de alteração. Encaminhamentos da Plenária: Não há matéria para 

deliberação do Plenário. PAUTA 2 – Resolução de Representação. Justificativas, Observações ou Parecer da 

Comissão: Foram lidas as Resoluções COMAS-SP nº 011/2002 que regulamenta a participação e representação 

de Conselheiros nos espaços e eventos públicos e a Resolução 687/2013 de 25 de abril de 2013 que dispõe 

sobre a aprovação da normatização das visitas dos Conselheiros à rede socioassistencial. Abrindo ampla 

discussão inicial sobre os conceitos de: visita, fiscalização e controle social do COMAS. Encaminhamentos da 

Comissão: 1)Aprofundar o debate sobre o papel de fiscalização e controle social do COMAS. Proposta de reunião 

ampliada no dia 01 de setembro de 2016, com as 03 comissões: CPP, CRI e CFO para aprofundar as reflexões, para 

subsidiar a construção da minuta de Fiscalização, bem como, reavaliar a Resolução 687/COMAS-SP que trata das 

normatizações das visitas. 2)Dar ciência a todos os Conselheiros da Resolução COMAS-SP nº 011/2002 que 

regulamenta a Representação dos conselheiros em eventos e espaços públicos. Após a aprovação do novo 

Regimento Interno, a Resolução COMAS-SP nº 011/2002, será reavaliada. Deliberação do Plenário – APROVADA 

Reunião no dia 01/09/2016, das 09h00 às 15h00. PAUTA 3 – Denuncia do Edital nº 137 / SMADS que trata do 

Serviço Centro da Juventude.Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: a Coordenadora da CPP leu a 

denúncia encaminhada a comissão, informando que o quadro de Recursos Humanos descrito no Edital, está em 

desacordo com as portarias 46 e 47.Encaminhamentos da Comissão: Analisar as Portarias: 21/2012, 26/2015 e 

27/2015 e encaminhar oficio para SMADS solicitando esclarecimentos da denúncia do Edital nº 137. 



Encaminhamentos da Plenária: Não há matéria para deliberação do Plenário. Próximas Pautas: 1)Análise do 

Regimento Interno do COMAS-SP 2)Análise das Portarias: 21/2012, 26/2015 e 27/2015 para encaminhamentos 

da Comissão. II - Comissão de Relações Interinstitucionais; a) Julgamento de Processos; 

Protocolo Nome CNPJ Data de 
Entrada no 
COMAS-SP 

Situação SAS DELIBERAÇÃ
O 

918/2012-

SERV 
Associação 

Educadora e 

Beneficente - AEB 

Centro 

Scalabriniano de 

Promoção ao 

Migrante - 

CESPROM Pari 

50.951.805/0001-

99 

 

50.951.805/0018-

37 

29/05/2012 Inscrição de 

Serviço 
Mooca INDEFERIDO 

1157/2014 Sociedade 

Beneficente 

Centro de Cultura 

Afro-Brasileiro 

Ase Yle do 

Hozoone 

04.609.534/0001-

70 
04/02/2014 Inscrição de 

Entidade 
Parelheiro

s 
INDEFERIDO 

1408/2016 Centro de Apoio e 

Desenvolvimento 

Social - CADES 

05.083.090/0001-

45 
19/07/2016 Inscrição de 

Entidade 
Ipiranga DEFERIDO 

 

b) Relatos; MEMÓRIA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nome da Comissão: Comissão Relações Interinstitucionais – CRI. 
Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS-SP. Endereço: Praça Antônio Prado, nº33, 12º 
andar, Centro, São Paulo-SP. Dia: 26.07.2016 (terça-feira) . Horário: Das 09h00 às 12h30min. Conselheiros 
Presentes: Poder Público: Viviane Patricio Delgado. Sociedade Civil: Cássia Maria Campos de Souza, Damaris 
Lacerda Abreu, Fernanda Campana e Rosimeire S. R. Lemos Andrade. Ausências Justificadas: Adriana Oliveira 
Gonçalves Bezerra, Cátia Cristina da Silva, Cleusa de Almeida Oliveira, Écio Almeida Silva, Elisangela Aragão de 
Carvalho, Elza Maria de Oliveira, Ivana Azevedo Martins Vilgelinas, Marisa Altomare Ariente e Sergio Pinto 
Carneiro. Conselheiros Ausentes: / Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani. Pauta: 
Pauta: Metodologia de Trabalho Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado)A 
reunião teve início às 09h00 com os presentes conforme lista de presença. O primeiro item da pauta 
compreendeu a análise dos pedidos de inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como 
dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no COMAS-SP. Foram avaliados o total de 04 
processos de pedidos de inscrição, sendo que 01 dos processos será retomado na próxima reunião. A Comissão 
relembra que fará uma reunião extraordinária na 2ª feira dia 1º de agosto de 2016 das 09h00 às 12h00. A 
Coordenadora relata os encaminhamentos da última reunião do CDA para a CRI, ocorrida em 22/07 (6ª feira). A 
reunião foi encerrada às 12h17min. Sem mais, não foram tratados de outros assuntos ou matérias 
Encaminhamentos e Propostas da Comissão: A CRI encaminha o total de 03 processos de pedidos de inscrição 
para deliberação no Plenário. MEMÓRIA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. Nome da Comissão: Comissão 
Relações Interinstitucionais – CRI. Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS-SP. Endereço: 
Praça Antônio Prado, nº33, 12º andar, Centro, São Paulo-SP. Dia: 01.08.2016 (segunda-feira). Horário: Das 09h00 
às 12h00. Conselheiros Presentes: Poder Público: Viviane Patricio Delgado. Sociedade Civil: Cleusa de Almeida 
Oliveira, Ivana Azevedo Martins Vilgelinas, Écio Almeida Silva, Elza Maria de Oliveira, Fernanda Campana e 
Rosimeire S. R. Lemos Andrade. Ausências Justificadas: Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra, Cássia Maria Campos 
de Souza, Cátia Cristina da Silva, Damaris Lacerda Abreu, Elisangela Aragão de Carvalho, Marisa Altomare Ariente 
e Sergio Pinto Carneiro. Conselheiros Ausentes: / Convidado: Clodoaldo José Muchinski / Assessoria Técnica: 
(Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani. Pauta: Metodologia de Trabalho. Justificativas, Observações 

ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado). A reunião teve início às 09h00 com os presentes conforme lista 
de presença. Neste dia a Comissão teve a presença do seu convidado Sr. Clodoaldo José Muchinski, ex 



coordenador da CRI, para apresentação da Resolução COMAS-SP nº1080/16 e da matéria que será abordada na 
Reunião de Orientação Técnica sobre a Resolução COMAS-SP nº1080/16 a realizar-se no dia 02/08. O mesmo 
então apresenta o material construído para o dia da Reunião de Orientação Técnica e a Comissão contribui com 
algumas considerações. Sem mais, não foram tratados de outros assuntos ou matérias. Encaminhamentos e 

Propostas da Comissão: A Comissão deixa a sugestão de realizar uma Reunião de Orientação Técnica sobre as 
legislações e normativas vigentes no mês de março/2017 e proposta de capacitação contínua a ser discutida na 
Comissão. Sem mais, não encaminha matéria para deliberação no Plenário. Deliberação do Plenário: Não há 
matéria para deliberação do Plenário. Nome da Comissão: Comissão de Relações Interinstitucionais – CRI. Local: 
Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS-SP. Endereço: Praça Antônio Prado, nº33, 12º 
andar, Centro, São Paulo-SP. Dia: 01.08.2016     Horário: Das 09h00 às 12h00. Pauta: Pauta: Metodologia de 
Trabalho Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado). A reunião teve início às 
09h00 com os presentes conforme lista de presença. Neste dia a Comissão teve a presença do seu convidado Sr. 
Clodoaldo José Muchinski, ex coordenador da CRI, para apresentação da Resolução COMAS-SP nº1080/16 e da 
matéria que será abordada na Reunião de Orientação Técnica sobre a Resolução COMAS-SP nº1080/16 a realizar-
se no dia 02/08. O convidado informa que a sua apresentação corresponde ao comparativo entre as Resoluções 
COMAS-SP nº528/11 e nº1080/16. O mesmo então apresenta o material construído para o dia da Reunião de 
Orientação Técnica e a Comissão contribui com algumas considerações: a) terminologias (reforçar o 
entendimento acerca de entidades ou organizações de assistência social), b) participação de voluntários (o plano 
de voluntariado tratado na Resolução nº1080/16 precisa ser detalhado), c) remuneração dos dirigentes (reforçar 
que não cabe ao Conselho legislar sobre esta questão, deixando claro o ônus e bônus para as entidades que 
fizeram essa opção), d) pedidos de manutenção (O pedido de manutenção será apenas para aquelas entidades ou 
organizações e/ou serviços, programas, projetos e benefícios inscritos neste Conselho. Levar exemplos práticos 
para reforçar a questão dos prazos e do cronograma inicial para entrega dos pedidos de manutenção; sobretudo, 
para aquelas entidades e serviços de finais de 0 a 03 que deverão entregar a manutenção até 30/04/2017 e os 
programas, projetos e benefícios que deverão entregar a manutenção anualmente). A Comissão deixa a sugestão 
de realizar uma Reunião de Orientação Técnica sobre as legislações e normativas vigentes no mês de março/2017 
e proposta de capacitação contínua. O Sr. Clodoaldo informa que fará os acréscimos da Comissão em sua 
apresentação e a disponibilizará por e-mail para os membros da CRI. Dando sequência na pauta a Comissão 
retoma a análise do pedido de inscrição da Entidade: “FEBRAEDA” (protocolo nº357/12). Os representantes da 
Entidade foram convidados para a próxima reunião da CRI, no dia 09.08. A Comissão então alinha os pontos a 
serem abordados nesta ocasião. Sem mais, não foram tratados de outros assuntos ou matérias. 
Encaminhamentos e Propostas da Comissão: A Comissão deixa a sugestão de realizar uma Reunião de Orientação 
Técnica sobre as legislações e normativas vigentes no mês de março/2017 e proposta de capacitação contínua a 
ser discutida na Comissão. Sem mais, não encaminha matéria para deliberação no Plenário. Relatos da CRI 
aprovados pelo plenário. 5) Inclusão de Pauta pelo Fórum da Vila Maria e FAS Central.  Carlos Nambu – “Inclusão 
solicitada pelo Sr. Natanael sobre Fórum da Vila Maria e FAS Central.  Natanael – “ Dia 19/08 do Fórum de Vila 
Maria está convidando o COMAS para uma reunião sobre o Macro Regulatório no FAS Vila Maria dia 19 às 10h00 
da manhã, vai ser na Rua Bombai, 1415, tem que fazer inscrição, então a gente gostaria que um representante do 
COMAS fosse participar.” Carlos Nambu – “FAS Vila Maria, acabou?” Natanael – “Do FAS Vila Maria é só isso, No 
FAS Central ontem teve plenária do FAS com pauta única que foi a eleição da nova executiva do FAS 2016/2017 
de onde saiu a nova executiva do FAS. E a nova executiva do FAS está composta por Itamar Coordenador, 
Natanael Coordenador Adjunto, a Regina Paixão como 1ª secretária, Allan Carvalho como Secretário Adjunto, 1º 
tesoureiro Carlos Aurelino, 2º tesoureiro Cleide Fernandes. A eleição ocorreu naturalmente, veio gente de mais, 
foi marcado no primeiro andar, o FAS teve que solicitar novo espaço acabou ficando no oitavo andar, devido a 
quantidade de pessoas usou os dois espaços, o 8º andar e o 1º andar, então é isso, o FAS tem uma nova 
executiva. Carlinhos  “Relembrando a segunda também, podemos fazer uma reflexão em cima disso, ai também 
eu acho que a luta que a gente tem no FAS eu que já fui fundador de movimento, eu acho que a luta que a gente 
tem que fazer na Assistência Social, ela é uma luta comum de todos as pessoas, indiferentes de algumas questões 
pessoais e o que a gente viu na eleição do FAS foi uma questão muito ruim para nós né? Que a luta pela 
Assistência Social, que a gente viu aquela questão pelo Francis né, aquela questão toda, o que eu possa fazer uma 
reflexão em relação a isso. A reflexão é o seguinte, se a gente luta pelo bem comum não precisamos disputar o 
poder. Acho que o poder, isso é uma besteira. Eu que já morei na rua, pra mim tanto faz como dormir na calçada 
ou dormir na mansão não faz diferença, não to nem ai, quem vai olhar pra mim, mas o interessante é a luta 
quando a gente faz uma luta em defesa dos direitos sociais, eu acho que a gente tem que ter a sensibilidade 
independente de disputa de poder e o que eu percebi ali no FAS, desse cidadão, desculpa que ele não está aqui 
para se defender, mas a disputa do companheiro foi uma disputa de poder, isso é ruim, isso é um reflexão ruim, 



porque eu acho que todos nós estamos na luta né? E a gente tem que brigar. Quem está na Assistência Social pela 
política pública, a gente tem que lutar para obter mais recurso para poder ter atendimento de qualidade, não 
ficar aqui disputando uma questão pessoal de ego, isso é ruim, então isso que a gente reparou ontem, isso é ruim 
porque faz uma reflexão porque na Câmara Municipal tudo o que acontece ali é gravado e o que acontece, você 
vê uma situação daquela e o poder público vai dizer que eles estão divididos, né? Eles estão divididos. E a questão 
muito boa que a gente teve lá é que a maioria dos Conselheiros do COMAS estavam lá participando da eleição” 
Carlos Nambu – “Darlene e Ricardo que são os representantes do COMAS no FAS tem algum informe, alguma 
coisa?” Darlene – “É, Não, na realidade é assim, parabenizar a comissão eleitoral, eu acho que é, foi feito o 
esperado, primeiro acho que tem que comemorar porque foi uma eleição onde a gente viu o poder da 
democracia, a gente nunca viu uma eleição com tanta gente no FAS , eu acho que isso é muito importante, isso 
mostra que as pessoas estão querendo participar, foi um pouco o que aconteceu na nossa eleição. Na 
participação acho que as pessoas estão começando a se conscientizar da importância. E parabenizar a comissão 
da maneira como conseguiu levar a situação, porque assim a princípio estava marcado em um local, depois 
mudaram para o 8º andar, ai, mesmo no 8º andar não coube a quantidade de pessoas e conseguiram se dividir e 
fazer as suas plenárias concomitantemente, conseguiram permitir que todas as pessoas que estava lá, que 
quiseram ficar, votassem. Eu aqui, elogiando teu trabalho. Estou dizendo relatos e te parabenizar, que vocês 
conseguiram levar a situação né? Conseguiram garantir que todas as pessoas que estavam lá votassem de 
maneira democrática, enfim estão de parabéns, estão de parabéns os novos eleitos, acho que foi num momento 
bastante oportuno para a democracia, acho que o FAS se fortalece ainda mais com essa participação das pessoas 
que está na ponta, acredito que a gente vai fazer um bom trabalho nesse Fórum nesse um ano.” Nada mais 
havendo a tratar, o presidente Carlos Nambu agradece a presença de todos e encerra a plenária às 15h29, 
enquanto eu, Sheila dos Santos Cereja, lavro a presente ata, que após aprovação em plenário, será publicada no 
Diário Oficial da Cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 


