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ATA Nº 24/2016 REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DE 11 DE OUTUBRO DE 2016 DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP. 
Aos onze dias de outubro de dois mil e dezesseis, terça-feira, no período das treze horas e trinta minutos às 
dezesseis horas e vinte 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 172/2016, publicado 
no D.O.C de 08/10/2016, pag. 81, com a presença do(a)s: Conselheiro(a)s Titulares: Fernanda Campana, 
Sheila dos Santos Cereja, Elza Maria de Oliveira, Carlos Nambu, Viviane Patricio Delgado, Elisa Maria Grossi 
Manfredini. Conselheiro(a)s Suplentes: Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra, Écio Almeida Silva, Girlandia 
Silva Santana, Cleusa de Almeida Oliveira, Rosemeire S. R. L. de Andrade, Ivana Azevedo Martins Vilgelinas, 
Damaris Lacerda Abreu. Faltas Justificadas: Carlos Henrique C. de Aquino, Darlene Terzi dos A. A. Cazarini, 
Ricardo de Lima, Paula de Carvalho Guimarães, Cássia Maria Campos de Souza, Carolina Teixeira N. 
Lanfranchi, Olavo Tatsuo Makiyama. Ausências: Mônica de Souza Pedro, Marina Rodrigues Frony, Jose Luiz 
da Silva, Catia Cristina da Silva, Erica Carleto Tosello, Manoel Victor de Azevedo Neto, Fabio Alves Correia, 
Julia dos Santos Drummond, Elaine Aparecido Lorenzo, Sérgio Pinto Carneiro, Cristina Kiomi Mori, Manoel 
Victor de Azevedo Neto, Marisa Altomare Ariente. Composição da mesa de Deliberação: Fernanda 
Campana, Sheila dos Santos Cereja, Elza Maria de Oliveira, Carlos Nambu, Viviane Patricio Delgado, Elisa 
Maria Grossi Manfredini,  Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra, Écio Almeida Silva, Girlandia Silva Santana, 
Cleusa de Almeida Oliveira, Rosemeire S. R. L. de Andrade, Ivana Azevedo Martins Vilgelinas, Damaris 
Lacerda Abreu. Convidado(a)s: Cristina Rodrigues da Silva – Faculdade de São Paulo, Carla Maria Pereira 
Silva – FMU, Suzana Maria Saad – FMU. PAUTA: 1) Secretaria Executiva – 1.1 - Verificação do quórum, 
justificativas e substituição de Conselheiros. 2) Aprovação da pauta. O presidente do Conselho, Carlos 
Nambu, iniciou os trabalhos cumprimentando os presentes e passando a palavra à Vice Presidenta, Sra. 
Viviane Patrício Delgado, que também saudou os conselheiras e as conselheiras, convidados e convidadas e 
Secretaria Executiva. A pauta foi aprovada, com a retirada deste item da pauta, visto que não havia 
processos para julgamento do plenário. 4) Informes e encaminhamentos do Conselho Diretor Ampliado. 
Foi apreciada a proposta de revisão do Regimento Interno, conforme segue: 15 dias: 13.10.2016 – CPP - 
Revisão da Minuta; 15.10.2016 – Divulgação da Minuta do Regimento Interno por 15 dias até 26.10.2016; 
08.11.2016 – Reunião Extraordinária – 14h às 18h (Mudança da Ordinária – 9h às 13h) – Aprovado pelo 
Plenário. Outubro/2016: TR Conferir – Foi proposto pelo CDA a autonomia para acompanhamento do Termo 
de Referência de contratação para Empresa de Assessoria para o “Conferir” e realização de 5 Audiências do 
“Conferir” - Vice Presidenta Viviane acompanhará o fluxo do processo do Termo de Referência de 
contratação. Aprovado pelo Plenário; Grupo de Trabalho – Termo de Referência - Reunião será realizada no 
dia 25.10.2016 – 14h às 17h – Aprovado pelo Plenário os encaminhamentos e acompanhamento do Termo 
de Referência de contratação para as conferências da T.R. pelo GT TR. Outubro/Novembro 2016: Comissão 
Organizadora Central – Reunião 09.11.2016 às 9h30 – Normatização das 32 Conferências Regionais e XII 
Conferência Municipal de Assistência Social. Novembro/2016: Plano Municipal de Educação Permanente do 
SUAS (Encerramento da Consulta Pública – 21.10.2016. Solicitação de envio da Versão final - 30.10.2016 / 



Deverá ser avisado  ao FAS quanto as contribuições dadas na Audiência Pública / Apreciação da CPP - 
03.11.2016 / Aprovação da Plenária – 08.11.2016); Normatização do Conselho Gestor (Ofício SMADS – 
Debate na CPP - 10.11.2016). Dezembro/2016: Plano Municipal Decenal do SUAS – PMD SUAS; Evento: “São 
Paulo em 10 anos uma visão intersetorial” - UNINOVE Vergueiro – 19.10.2016 – 14h – A Vice Presidenta 
Viviane representará o Conselho; Política Municipal de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua 
– Em andamento – Foram passadas as informações pelos representantes; Plano Municipal de Erradicação do 
Trabalho Infantil  e Proteção ao Jovem Trabalhador  – Avaliação CPP até 31.10.2016; Plenário e Prestação de 
Contas – COMAS/SP 2016 – 06.12.2016 – Câmara Municipal (16.11.2016 – Ocorrerá Reunião de 
Alinhamento das Coordenações das Comissões). 1) Secretaria Executiva: a) Ofícios Recebidos + Judiciário 
(Pendências) – Dia 13.10.2016 (CPP) – Manhã (Serão analisados os Ofícios do Ministério Público e Tribunal 
de Justiça / Tarde (Debate sobre o Regimento Interno); b) CDA Ampliado – MROSC – Será verificado o 
agendamento com Aguinaldo Lima com e convite à Clarissa do Jurídico da SMADS; c) CENSO SUAS – 
Secretaria Executiva dará os encaminhamentos necessários para apresentação no plenário; d) Status 
Implementação da Portaria SMADS 34 – 14.7.2016 - Vale-transporte e Vale-refeição dos Usuários 
Conselheiros – Ainda em trâmite; e) Atas pendentes - Extraordinárias – 22/8/2016 e 30/8/2016 
(Responsável: Conselheira Júlia - Transcrições); f) CONVITES: 13.10.2016 – 9h00 – Comemoração dos 35 
anos da OSDB em Itaquera (Presidente e Vice Presidenta representarão o Conselho);  2) Representações 
Externas com Relatos: Pendências: a) CNAS: I - Regionalizada – Ivana e Susana – 30 e 31.8; II - Ordinária - 
Sheila, Damaris, Susana e Cátia – 13 a 15.9.2016; b)CONSEAS/SP (Sheila, Ricardo, Carlos, Viviane e 
Rosemeire) – Próxima reunião – 25.10.2016; c)20.9.2016 – 15h00 - Reunião para tratar dos Autos do 
Inquérito Civil – Objeto: Apuração de falta de vagas em República Jovem ou Quantidade de Serviços 
incompatível com a demanda – Enviado o Relato para os Conselheiros. 3)Representações com demandas ao 
CDA – Informe plenária: a)Fórum Paulista de PETI - "Parcerias Intersetoriais como estratégia para 
erradicação do trabalho infantil" – 26.9.2016 - Ivana; b) Encontro Estadual de SP – Papel da incidência e 
Contribuição com eficácia do SGD - 23.9.2016 – 16 às 19h30 – Câmara Municipal de SP / 24.9.2016 – 14 às 
17h00 – Sindicato dos Arquitetos no Estado de SP – Rua Araújo, 216 – República – Representação pela 
Presidência, sendo passado o informe no plenário; d) 04.10.2016 – 9h30 – COMAS/SP - CEDESP Rogacionista 
– Realizada a Reunião com o Presidente e dadas as orientações de tramitação de Projetos de Lei referente à 
transporte gratuito para os usuários da Assistência Social; e) 03.10.2016 – CONVITE NEPSAS – 9h00 - Mesa 
de Debates sobre a conjuntura do SUAS – Sistema Único de Assistência Social sob o ajuste fiscal – 
Representação e informe da Presidência quanto ao debate realizado. Realização de EVENTO do COMAS/SP - 
”Mesa de Debate: A PEC 241-2016 e o impacto na Assistência Social, Saúde e Educação.” Convite aos 
Presidentes dos Conselhos e Coordenações de Fóruns e Entidades vinculadas a cada Órgão. Data indicativa: 
25/10/2016 das 9h00 às 13h00 – Verificação de Local para encaminhamentos - Damaris, Ivana, Viviane e 
Julia. Evento da Paulus – Diálogo do SUAS – Resolução CNAS 27/2011 (Ivana, Fernanda, Carolina e Girlândia) 
– 10.11.2016 – Presidente representará o Conselho como debatedor. 5) CNAS: Representantes no mês de 
Outubro – 18, 19, 20.10.2016 - Carlos Henrique e Cleusa, Júlia e Cláudia; Representantes no mês de 
Novembro – 22, 23, 24.11.2016 - Ricardo e Darlene, 6) Sistema de Controle Social – Prazo para os 
Coordenadores encaminharem - 14.10.2016. 7) Reunião Descentralizada do COMAS/SP – Conforme 
deliberado no Plenário será realizado no dia 27.10.2016 – Zona Norte – Subprefeitura de Santana/Tucuruvi – 
9h30 às 13h00. 5) Relatos e Informes das Comissões e Grupos de Trabalho: I – Comissão de Relações 
Interinstitucionais (CRI): a) Julgamento dos processos: Retirado de pauta. II – Comissão de Políticas 
Públicas, Legislação e Defesa de Direitos – CPP: No dia 29/09/2016 foi realizada reunião da CPP, cujo relato, 
que segue, foi lido e aprovado pelo plenário: PAUTA 1 - Continuidade na análise do Regimento Interno do 
COMAS (Resolução COMAS - SP nº 568/2012) - Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: A Sra. 
Darlene – coordenadora da CPP iniciou a reunião e pontuou que para alteração de alguns artigos é 
necessário alterar a lei de criação do Conselho. Sendo assim, a Comissão centrará esforços na construção de 
minuta abordando aspectos que não requerem alteração da Lei. Devido a extensão da pauta do dia, a Sra. 
Darlene consultou o(a)s conselheiro(a)s sobre a possibilidade de agendar reunião extraordinária da 
Comissão com objetivo de avançar na análise do Regimento Interno e na construção de minuta de alteração 
do mesmo. O(a)s conselheiro(a)s concordaram e este ponto de pauta será aprofundado em reunião 
extraordinária no dia 05 de outubro de 2016, das 09h00 às 12h00, e a reunião em curso será dedicada as 
demais matérias da pauta. Encaminhamentos da Comissão: Na próxima reunião extraordinária será dada 
continuidade dos estudos para construção da Minuta de alteração. Encaminhamentos da Plenária: Não há 



matéria para deliberação do Plenário. PAUTA 2 – Oficio da Fundação Lar de São Bento, referente ao quadro 
de recursos humanos do Centro para Juventude – CJ; Tem relação com a Análise da denúncia referente aos 
Editais para o Centro de Juventude – CJ abordada em reunião anterior. Justificativas, Observações ou 
Parecer da Comissão: Encaminhamentos da Comissão: O ofício da Fundação Lar de São Bento que trata de 
solicitação de esclarecimento quanto ao quadro de recursos humanos do serviço: Centro para Juventude – 
CJ. A conselheira Darlene relatou que mediante denúncias referentes aos Editais dos Serviços de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos –SCFV - Modalidade: Centro para Juventude – CJ. A Comissão 
constatou que os últimos editais, dentre eles o sob nº 137/2016, constam quadro de recursos humanos, 
inferior do estabelecido na Portaria 46/47/SMADS/2010. Os editais estão saindo com quadro de recursos 
humanos, com 01 orientador e 01 técnico para atender 120 jovens. Diante da constatação, e após 
aprovação no plenário foi encaminhado ofício à SMADS sob nº 292/2016 solicitando o esclarecimento do 
não cumprimento do estabelecido na Portaria 46/47/SMADS/2010 e a regularização dos Editais e convênios 
em vigência com caráter de urgência. A Sra. Darlene informou ainda, que em resposta ao Oficio COMAS 
nº292/2016, a equipe do jurídico da SMADS encaminhou e-mail informando que o expediente encontra-se 
em instrução e análise nesta pasta. Assim que concluído o exame da solicitação, dará ciência a este 
Conselho. Sendo assim, a Comissão acordou o encaminhamento abaixo: Encaminhamentos da Comissão: 1) 
Envio de ofício da Comissão à Fundação informando as providências tomadas até o momento e a resposta 
da equipe do jurídico da SMADS. Deliberação da Plenária: Não há matéria para deliberação do Plenário. 
PAUTA 3 – Oficio SSM nº 035/2016, da organização Santos Mártires referente a esclarecimentos sobre a 
Resolução Conjunta CMDCA/COMAS nº03. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: 
Encaminhamentos da Comissão: Após a leitura do supracitado ofício, a Sra. Darlene – Coordenadora da CPP 
ponderou que a questão apontada pela organização, não é abordada na Resolução CMDCA/COMAS nº 003, 
sendo esta omissa, em relação a questão financeira. Após discussão sobre a matéria, foi acordado que a 
Comissão encaminhará ao Conselho Diretor Ampliado – CDA proposta de reunião conjunta com o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA para discussão. Encaminhamentos da 
Comissão: A Comissão encaminhará ao Conselho Diretor Ampliado – CDA proposta de reunião conjunta com 
o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente para discussão da matéria e revisão da 
resolução aprovada na época. Deliberação da Plenária: Reunião da Comissão de Políticas Públicas do 
COMAS com a Comissão de Políticas Públicas do CMDCA para apreciação da matéria. PAUTA 4 – Resposta 
da SMADS ao Oficio 294/2016, no qual este Conselho solicita informações sobre as Portarias relativas aos 
benefícios eventuais e calamidades públicas. A SMADS encaminhou a legislação em vigor sobre o referido 
tema. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: Foi relatado brevemente o histórico da análise 
em relação aos Benefícios Eventuais. A SMADS informou através de oficio em reunião anterior que diante da 
criação do ANTEPROJETO DE LEI ESTADUAL DO SUAS, que foi alvo de consulta pública e trata dos Benefícios 
Eventuais, considera oportuno aguardar posicionamento do Conselho Estadual de Assistência Social - 
CONSEAS e da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social - SEDS sobre a temática antes de 
prosseguir na discussão em âmbito municipal, pois se aprovada a propositura do referido anteprojeto, 
haverá mudanças relevantes a serem incluídas na minuta da Portaria referente aos Benefícios Eventuais. A 
Comissão solicitou através do Oficio 294/2016, informações sobre as Portarias relativas aos benefícios 
eventuais e calamidades públicas. Em  05/09/2016  a SMADS encaminhou as seguintes normativas através 
de e-mail: Portaria 44/SMADS/2009 e a Ordem Interna nº 01/2013. Em 16/09/2016, a SMADS encaminhou 
oficio sob nº 1293/SMADS/GAB/2016 em resposta ao supracitado oficio, contendo as normativas citadas, 
com acréscimo da Portaria 43/SMADS/2011, Portaria nº 169 de 12 de maio de 2016, que estabelece Plano 
de Contingência para situações de baixas temperaturas e a Portaria nº 357 de 09 de outubro de 2016 (que 
prorroga o período de vigência do Plano de Contingência para situações de baixa temperatura). Houve 
discussão sobre a matéria e das normativas citadas, a Comissão se atentou a Ordem Interna, em especial ao 
fornecimento da cesta básica. Diante da necessidade de avaliar sobre a qualidade deste item, a Comissão 
acordou os seguintes encaminhamentos: Encaminhamentos da Comissão: 1) A Comissão enviará para 
compreensão, oficio à SMADS para obter informações detalhadas dos critérios financeiros do cálculo de 
renda per capta para o fornecimento de cesta básica e sua composição; 2) A Comissão solicitará 
informações sobre o fornecimento dos demais benefícios por região, indicando a demanda registrada e a 
demanda atendida no último ano. Deliberação da Plenária: Não há matéria para deliberação do plenário. 
PAUTA 5 – Resposta da SMADS ao oficio COMAS-SP nº 290/2016, referente solicitação de esclarecimentos 
sobre denúncia de usuária atendida em Entidade. Denúncia recebida no MDSA. Pauta relacionada ao Oficio 



CGGI/GAB/SNAS/MDSA nº 304, de 05 de julho de 2016 – Informa Procedimento adotado pela Secretaria 
Nacional de Assistência Social – SNAS para tratamento de denúncias de usuário atendido em um Centro 
de Acolhida neste município. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: Foi realizada leitura e 
análise da resposta da SMADS ao oficio COMAS-SP nº 290/2016, no qual este Conselho solicita 
esclarecimentos sobre denúncia de usuária. Através de ofício, a equipe técnica da Supervisão de Assistência 
Social – SAS Ermelino Matarazzo informa que o documento em questão foi apurado pela DRADS – Diretoria 
Regional de Assistência e Desenvolvimento Social em visita realizada ao serviço no dia 06 de julho de 2016. 
A Sra. Darlene informou aos presentes que a resposta de SMADS contém um relatório resumido, mas que 
ela teve acesso ao relatório detalhado da visita. A denúncia foi encaminhada a este Conselho através do 
Oficio CGGI/GAB/SNAS/MDSA nº 304, de 05 de julho de 2016 pela Secretaria Nacional de Assistência Social 
- SNAS. A denúncia foi recebida pela Ouvidora do Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário – MDSA 
por meio de ferramenta disponível aos cidadãos para sugestões, criticas reclamações e elogios, sob 
protocolo nº 0005962.2015 em 09.09.2015 e foi redirecionada a Secretaria Nacional de Assistência Social – 
SNAS. Consta que o supracitado ofício foi encaminhado ao Sr. Fernando Haddad – Prefeito da Cidade de São 
Paulo e para a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo para averiguação dos fatos, 
bem como, fornecimento de medidas adotadas frente as possíveis situações inadequadas. 
Encaminhamentos da Comissão: 1) Encaminhar cópia da resposta da equipe técnica da SAS Ermelino 
Matarazzo ao MDSA; 2) Solicitar a equipe da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social - 
DRADS relatório detalhado sobre visita realizada no citado Centro de Acolhida. Deliberação da Plenária: 
Aprovado pelo plenário. PAUTA 6 – Oficio nº 069/2016-SMS.G/S.A, em resposta ao oficio COMAS-SP nº 
176/2016 em relação ao item: “Agilidade no Atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – 
SAMU. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: Encaminhamentos da Comissão: Trata-se de 
complemento de reposta ao oficio COMAS-SP nº 176/2016 em relação ao item: “Agilidade no Atendimento 
do serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU. No oficio, a equipe da Coordenadoria do Sistema 
Municipal de Atenção às Urgências e Emergências / Secretaria Municipal de Saúde – COMURGE – SMS. 
informa que foram tomadas seguintes providências para garantir agilidade no SAMU: - Treinamento e 
capacitação de servidores do SAMU e demais atores envolvidos no atendimento de pessoas em situação de 
rua (SMADS, Consultório na Rua, CET, Defesa Civil, Direitos Humanos), no total de 515 pessoas capacitadas 
em 05 datas, com duas turmas por dia. Foi apresentada a estrutura operacional do SAMU e treinamento 
para reconhecimento de hipoterrmia e condutas emergenciais, capacitação para a otimização do 
acionamento do SAMU segundo protocolo de regulação: criação de código prioritário (“99D09”) para a 
identificação e priorização de todas as ocorrências envolvendo pessoas em situação de rua; deslocamento 
de equipes de URAM (“motolâncias”), para a região central, objetivando acionamento mais rápido; reforço 
das equipes de assistência, com a transferência de novos motoristas à disposição para eventuais 
esclarecimentos complementares. Encaminhamentos da Comissão: 1) A Comissão solicita que a SMADS que 
inclua nos meios de comunicação (site, blog, facebook) o código prioritário, em especial os Serviços 
Especializado de Abordagem Social – SEAS, Coordenadoria de Atendimento Permanente e de Emergência – 
CAPE, Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS e Centro Pop. Deliberação da 
Plenária: Não há matéria para deliberação do plenário. PAUTA 7 – Oficio nº1241/SMADS/GAB/2016 
encaminha informações prestadas pela Coordenadoria do Observatório Social /SMADS em resposta ao 
Oficio COMAS-SP nº 288/2016, referente às informações sobre demanda atendida e acumulada dos Serviços 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos destinados a crianças e adolescentes no distrito do Grajaú. Esta 
relacionada ao Oficio nº2849/2016 – IC nº 195/16 – SISMP 14.0522.224/15, encaminhado pela Promotora 
de Justiça da Infância e da Juventude da Capital, que tem por objeto a “Manutenção de serviço irregular de 
cuidadora de crianças”. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: Encaminhamentos da 
Comissão: Oficio nº 1241/SMADS/GAB/2016 encaminha informações prestadas pela Coordenadoria do 
Observatório Social /SMADS em resposta ao Oficio COMAS-SP nº 288/2016, referente à informações sobre 
demanda atendida e acumulada dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos destinados a 
crianças e adolescentes no distrito do Grajaú. – Recebido em 14/09/2016. Consta que o distrito de Grajaú 
possui em seu território 16 CCAs, totalizando 2250 vagas, que atendem o segmento de crianças e 
adolescentes da região. A Declaração Mensal de Execução dos Serviços – DEMES é o instrumental próprio 
para o registro de informações mensais que são entregues pelos serviços às respectivas supervisões 
Regionais, que transmitem os dados para a Coordenadoria do Observatório de Políticas Sociais – SMADS. Os 
dados informados foram extraídos da DEMES dos meses de maio, junho e julho/2016. A conselheira Darlene 



pontuou a importância destes dados para análise do Plano Prurianual - PPA de 2014-2017, mas lembrou que 
este ainda está em vigência, portanto está análise deve ser realizada no final de 2017, inclusive para 
subsidiar o próximo PPA de 2018-2021. Ressaltou o déficit de serviços da Proteção Social Básica, 
especialmente da modalidade de: Centro para Crianças e Adolescentes – CCA sendo necessário analisar a 
ausência destes serviços em todas as regiões da cidade de São Paulo. Acrescentou que é necessário 
investimento nos serviços da Proteção Social Básica, que são para prevenção e o fortalecimento de vínculos. 
O Sr. Fernando pontuou que a DEMES só permite o registro da demanda no mês e não a do ano, não é 
cumulativa. Encaminhamentos da Comissão: O material ficará disponível para consulta. Deliberação da 
Plenária: Não há matéria para deliberação do Plenário. PAUTA 8 – Oficio 1269/SMADS/GAB/CPSE/2016, 
solicitação de agendamento de reunião com a CPP para apresentação de um projeto para aquisição de bens 
de consumo para (quatorze) unidades de Residências Inclusivas, tendo em vista Emenda Parlamentar da 
Deputada Federal Mara Gabrilli no valor de R$ 500.000,00. – Oficio recebido em 15/09/2016. Justificativas, 
Observações ou Parecer da Comissão: Encaminhamentos da Comissão: Diante do acúmulo de demandas e 
visando avaliar o tempo e o fluxo necessário de dedicação para análise desta matéria, a Comissão solicitará 
o envio do projeto para incluir na agenda. Encaminhamentos da Comissão: 1) A Comissão solicita o envio do 
projeto para incluir na agenda da Comissão. Deliberação da Plenária: Não há matéria para deliberação do 
Plenário. PAUTA 9 – Oficio nº1373/SMADS/GAB/2016, em resposta ao oficio COMAS-SP nº 295/2016, 
referente à solicitação de dados do Censo da população em situação de rua por segmento específico. 
Recebido em 26/09/2016. Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: Encaminhamentos da 
Comissão: No oficio nº1373/SMADS/GAB/2016, em resposta ao ofício COMAS-SP nº 295/2016, a SMADS 
encaminhou os dados solicitados que após análise foram arquivados junto às matérias da Comissão. 
Encaminhamentos da Comissão: Entregar cópias para os Conselheiros. Deliberação da Plenária: Não há 
matéria para deliberação do Plenário. PAUTA 10 – REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE REPÚBLICAS 
JOVENS. Está relacionado ao Oficio nº 3161/2016 – IC nº 181/14, encaminhado pela Promotoria de Justiça 
da Infância e Juventude da capital, no qual convida para reunião no dia 20 de setembro de 2016, às 15h30, 
para tratar de assuntos, que tem como objeto “apuração de falta de vagas em República Jovem ou 
quantidade de serviços compatível com a demanda” - Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: 
Encaminhamentos da Comissão: No oficio COMAS-SP nº 281/2016, foi solicitado cópia da resposta 
encaminhada à Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude, visando subsidiar as representantes do 
Conselho na reunião. Conforme informado por SMADS através de oficio, atualmente há 07 (sete) 
solicitações para vaga de República Jovem, já encaminhadas para os Centros de Referência Especializado de 
Assistência social – CREAS dos serviços para análise. A SMADS tem três convênios de República Jovem 
(Aricanduva, Lapa e Ermelino Matarazzo), totalizando 36 vagas, sendo 18 masculinas e 18 femininas. A 
previsão é de implantação de dois novos convênios, nas regiões de Casa Verde e Cidade Ademar. Em 
seguida, fez a leitura da Ata da reunião realizada no dia 20/09/2016, referente às Repúblicas Jovens. Na 
oportunidade, as técnicas de SMADS reiteram a falta de serviços desta natureza na zona Sul (Jabaquara) e 
Central, em que pese a Lapa atender a região Centro – Oeste. Há também de ser feita discussão na cidade 
sobre a política de República jovem, uma vez que já existiu um modelo de parcerias em que o poder publico 
intermediava o aluguel para grupos de até três ou quatro jovens e o modelo atual é da institucionalização. O 
COMAS esclareceu que essa discussão é realizada dentro da política para crianças em situação de rua, mas 
estão dispostos a focar neste item. A SMADS fornecerá levantamento das razões de desligamento nos 
últimos trinta e seis meses. Após o envio dos dados pela equipe técnica da Proteção Social Especial de 
SMADS, iniciar conversa com o Conselho Municipal da Juventude. Encaminhamentos da Comissão: 
Encaminhamento do relato circunstanciado para os Conselheiros (Já enviado). Deliberação da Plenária: Não 
há matéria para deliberação do Plenário. PAUTA 11 – Ofícios encaminhados pelo Ministério Público - I - 
Oficio 3212/2015, referente ao Inquérito Civil nº 081/12, recebido em 11/08/2016. Não estabelece prazo 
para resposta. Encaminha para conhecimento, cópia da Portaria de instauração e das fls. 915/934 extraídas 
dos autos do procedimento do IC nº 081/12, tendo em vista o impacto dessas medidas na própria política de 
acolhimento (Resolução Conjunta nºֻ 02/14) e que não dispomos ainda, da Política Municipal de 
Convivência Familiar; II - Oficio 3254/2016, referente IC nº 175/2013, recebida em 12/08/2016. Não 
estabelece prazo para resposta. Encaminha cópias extraídas do inquérito civil nº 175/13 e solicita avaliação, 
do COMAS sobre a Política Municipal de Enfrentamento da Violência, Abuso e Exploração Sexual contra 
Criança e Adolescente”; III - Oficio 1341/2016 – PJDH – Idoso - Inquérito Civil nº MP: 1587/13-8º PJ, recebida 
em 19/08/2016. Referente: Insuficiência dos Serviços de Assistência Social na Zona Norte do Município de 



São Paulo. Solicita informações no prazo de 30 (trinta) dias sobre demanda do Serviço de Assistência Social 
a Família e Proteção Social Básica no Domicilio – SASF, bem como se há levantamento sobre a ampliação do 
serviço na região norte de São Paulo, ou nos distritos faltantes. Justificativas, Observações ou Parecer da 
Comissão: Encaminhamentos da Comissão: Em relação ao item II, no CDA de 26/08/2016, foi solicitado 
recuperar o Plano Municipal de Enfrentamento da Violência, Abuso e Exploração Sexual contra Criança e 
Adolescente, construído em anos anteriores que contou com a participação de conselheiros do COMAS-SP. 
No dia 23/09/2016, foi protocolado oficio 3950/2016, referente IC nº 175/2013 estabelece prazo de 30 
(trinta) dias para envio de avaliação, do COMAS sobre a Política Municipal de Enfrentamento da Violência, 
Abuso e Exploração Sexual contra criança e adolescente. A Sra. Darlene – Coordenadora da CPP pondera que 
mediante a complexidade dos assuntos de que tratam, os ofícios do Ministério Público, será necessário 
solicitar dilação de prazo e aprofundar a discussão na próxima reunião ordinária da Comissão, a realizar – se 
no dia 13 de outubro de 2016. Solicitar a presença da conselheira Claudia Elizabete da Silva – uma das 
representantes da Procuradoria Geral do Município (anteriormente denominada Secretaria Municipal de 
Negócios Jurídicos – SNJ) neste Conselho. Encaminhamentos da Comissão; Deliberação da Plenária: Não há 
matéria para deliberação do plenário. PAUTA 12 – Analise do caderno Plano Municipal de Habitação de São 
Paulo. 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. Justificativas, Observações 
ou Parecer da Comissão: Encaminhamentos da Comissão: A conselheira Darlene, considerando que a 
Comissão não conseguiu aprofundar a análise do Caderno e o prazo para encaminhar as contribuições 
expirou, este item precisará ser retirado da pauta. Encaminhamentos da Comissão: A Comissão definiu pela 
retirada deste item da pauta. PAUTA 13 – Grupo de Trabalho CMDCA/COMAS para discussão da política 
para crianças e adolescentes em situação de rua e na rua. Justificativas, Observações ou Parecer da 
Comissão: Encaminhamentos da Comissão: A conselheira Darlene informa a impossibilidade de sua 
participação no referido Grupo de Trabalho, devido ao acúmulo de trabalho e consulta os conselheiros 
presentes se alguém deseja substituí-la. Encaminhamentos da Comissão: Deliberação da Plenária: Após 
prazo de vigência do GT os Presidentes dos CMDCA e do COMAS verificarão a recomposição e prorrogação 
de prazo do GT; III – Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das Conferências (CMCDC): 
Relato da Reunião Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das Conferências (CMCDC). 
Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS-SP. Endereço: Praça Antônio Prado, nº33, 
12º andar, Centro, São Paulo-SP. Dia: 30/09/2016 (sexta-feira)       Horário: Das 09h00 às 12h00.Conselheiros 
Presentes: Poder Público: Carolina Teixeira N. Larifianchini  e Viviane Patrício Delgado. Sociedade Civil: Elza 
Maria de Oliveira, Ecio Almeida Silva e Girlandia Silva Santana. Ausências Justificadas: Carlos Henrique C. de 
Aquino. Adriana Oliveira Gonçalves Bezerra, Carlos Nambu. Conselheiros Ausentes: Elisa Maria Grossi 
Manfredini, Monica de Souza Pedro e Marina Rodrigues Frony Grupo de apoio: Allan Carvalho, Maria Cecilia 
H. Matos Apostopoulos e Luiz Lorente. Secretaria Executiva: Susana de Almeida Silva. PAUTA 1 – Construção 
de Termo de Referência – TR para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
assessoria à Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das Conferências (CMCDC) do 
Conselho Municipal de Assistência Social da Cidade de São Paulo (COMAS/SP) na operacionalização, 
realização, sistematização e avaliação de 05 Audiências Públicas. .Justificativas, Observações ou Parecer da 

Comissão: Nesta reunião foi possível discutir os seguintes itens do TR: Objeto, Justificativa, Escopo, com 
detalhamento das atividades e produtos. Na próxima reunião será dada continuidade dos estudos para 

construção da Minuta de alteração. Realização de 05(cinco) Audiências Públicas agrupadas em 

macrorregiões, a saber: Centro, Oeste, Leste (1 e 2), Norte (1 e 2) e Sul (1 e 2). Na tentativa de respeitar a 

complexidade da cidade que é composta por várias cidades dentro de cada território. A CMCDC entende que 

respeitar essas realidades é primordial para qualificar o controle social. As Audiências Regionalizadas 

representam alinhamento com a estratégia de conferências regionais. Encaminhamentos da Comissão: 

Realização de 05(cinco) Audiências Públicas agrupadas em macrorregiões, à saber: Centro, Oeste, Leste (1 e 

2), Norte (1 e 2) e Sul (1 e 2). Encaminhamentos da Plenária: Aprovado pelo plenário. Aprovada a proposta 

de autonomia da Comissão para acompanhamento do trâmite do Termo de Referência – TR. A metodologia 

e os demais encaminhamentos devem passar para apreciação e deliberação do plenário. O Sr. Carlos Nambu 

solicita saída da CMCDC. Deliberação do plenário: Relato aprovado pelos conselheiros. Esgotada a pauta do 
dia, o presidente Carlos Nambu agradece a presença de todos e encerra a plenária às 16h20, enquanto eu, 
Julia dos Santos Drummond, lavro a presente ata, que após aprovação em plenário, será publicada no Diário 
Oficial da Cidade. 



 


