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Presidente do CONDEPE se apresentou, destacando a importân-
cia deste conselho, o seu papel de investigação das violações de 
direitos humanos no Estado de São Paulo, e de atuação na defe-
sa destas violações com propostas de soluções destas proble-
máticas. Esclareceu que o Conselho identifica também a neces-
sidade de se fazer mais atuante na cidade de São Paulo, e que a 
proposta é somar esforços para a construção da defesa e garan-
tia de direitos das pessoas cujos direitos foram violados. Colo-
cou-se à disposição do COMAS-SP para atuação proativa no 
combate as situações de violação de direitos na cidade de São 
Paulo. Após a apresentação da Sra. Nazareth, identificou a ne-
cessidade de realizar encontros para ouvir os trabalhadores, 
uma vez que as audiências públicas possibilitaram uma escuta 
qualificada apenas dos usuários dos serviços. Encaminhamentos 
e Propostas da Comissão: Como proposta para a CPP, ficou a 
responsabilidade de inserir, no Plano de Ação da comissão, 
ações articuladas, contemplando o desenvolvimento de Audiên-
cias Públicas para promover a escuta dos trabalhadores dos 
serviços ofertados à população em situação de rua, utilizando 
se possível a metodologia e cronograma das audiências públi-
cas realizadas pelos usuários. Será convidado o CONDEPE e FAS 
para a elaboração da ação, além de identificar o técnico da 
SMADS para auxiliar na articulação junto aos trabalhadores. O 
plano de ação deverá ainda contemplar atividades articuladas 
com diversos atores, inclusive convocar reunião de trabalho 
com o COMAS, SMADS, se possível com a participação do CNAS 
e MDS, com o objetivo de discutir a implantação da Política Na-
cional de População de Rua nas Metrópoles. Deliberação do 
Plenário: Será inserido no Plano de Ação da CPP, a ação supraci-
tada. Não há materia para deliberação do pleno. 2) Projeto de 
Media Complexidade na região do Programa BRAÇOS ABERTOS 
- Justificativas, Observações ou Parecer da Comissão: (Relato 
circunstanciado) A Conselheira Cassia informou que a sra. Isa-
bel Bueno, Coordenadora da Proteção Social Especial solicitou 
que o assunto seja tirado de pauta, uma vez que não conseguiu 
concluir o projeto para a análise prévia dos conselheiros desta 
comissão. Esclareceu que assim que tiver conclusão do material 
descritivo, fará o devido encaminhamento ao COMAS-SP, para 
futura inserção na pauta da CPP. Encaminhamentos e Propostas 
da Comissão: Diante do fato, a comissão retirou o assunto da 
pauta, e aguardará encaminhamento prévio do Projeto Especial, 
para somente após receber o material, inserir novamente na 
pauta da comissão e fazer a devida convocação da participação 
especial da Sra. Isabel Bueno. Deliberação do Plenário: Não há 
deliberação da plenária. 3) PROJETO DE ACOLHIMENTO INSTI-
TUCIONAL CASA VIDA I e II - Justificativas, Observações ou Pa-
recer da Comissão: (Relato circunstanciado) A Conselheira Cas-
sia informou que a Isabel Bueno, Coordenadora da Proteção 
Social Especial da SMADS manteve diálogo com a Secretaria 
Municipal da Saúde, e que foi pactuado que as pastas irão 
construir ação intersecretarial, de forma a garantir a continuida-
de do serviço, uma vez que o que impede que o Serviço seja re-
conhecido como SAICA, e a necessidade do profissional vincula-
do a área da saúde, uma vez que o mesmo não está 
contemplado na Política de Assistência Social para este serviço, 
e que para isso foi estabelecido grupo de trabalho com a parti-
cipação das secretarias SMS e SMADS. Encaminhamentos e 
Propostas da Comissão: Tendo em vista o encaminhamento do 
assunto, o item foi retirado de pauta. Não houve encaminha-
mento da comissão. Deliberação do Plenário: Não há matéria 
deliberação para a plenária. 4) AUTONOMIA EM FOCO - Justifi-
cativas, Observações ou Parecer da Comissão: (Relato circuns-
tanciado) A senhora Nazareth trouxe informações sobre o Proje-
to Autonomia em foco, informando que na prática o mesmo não 
está atendendo a população conforme projeto aprovado pelo 
COMAS-SP. Informou que a população retirada da Tenda do 
Parque Dom Pedro foi transferida para este serviço, e existem 
problemas que precisam ser apurados por este conselho. Infor-
mou ainda que o quadro de RH não está completo, e que os que 
lá estão não passaram por formação. A preocupação é que os 
trabalhadores contratados não estão permanecendo, e que isso 
é um agravante. O sr. Ricardo, representante do FAS, também 
reafirmou que a população da Tenda foi transferida para este 
serviço, e que isso foi uma surpresa, tendo em vista que o publi-
co destinatário deste projeto tem outro perfil, e não o da popu-
lação da Tenda. Encaminhamentos e Propostas da Comissão: A 
Sra. Nazareth foi orientada a apresentar a matéria por meio de 
ofício ao COMAS-SP para análise e futuros encaminhamentos. 
Como proposta inicial a comissão propõe solicitar esclarecimen-
tos à Coordenação de Proteção Social Especial da SMADS e à 
entidade responsável pela implantação do Serviço. Deliberação 
do Plenário: Não há deliberação para a plenária. Coordenadora: 
Valéria da Silva Reis Ribeiro. Relatora: Marlene Popin Velardo. 
Memória da 7ª Reunião Ordinária da Comissão de Políticas Pú-
blicas e Legislação, Defesa e Garantia de Direitos - CPP de 
17/10/2014 - Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência 
Social – COMAS/SP - Endereço: Rua Antonio Prado, nº 33 – 12º 
andar - Dia: 17/10/2014 Horário Às 13h30. Conselheiros Presen-
tes: Poder Público: Cassia Goreti da Silva, Marlene Popin Velar-
do. Sociedade Civil: Maria Aparecida Nery, Valéria da Silva Reis 
Ribeiro, Natanael de Jesus Oliveira. Conselheiros Ausentes: 
Mauricio de Góis Dantas, Fabio Alves Correia, Clodoaldo Jose 
Muchisnki, Gislene Ferreira Américo, Marcio Machado dos San-
tos, Jose Luiz da silva, José Ricardo Goulart, Zorobabel Mendes 
Rodrigues. Ausências Justificadas: Valeria Cristina Lopes Princz, 
Carlos Nambu, Daniel Martins Silva, Lucia Mariano dos Santos, 
Walter Antonio Morato, Claudia Elizabete da Silva. Assessoria 
Técnica: (Secretaria Executiva): Daiane Silva Liberi. Pauta: Ofício 

6.2) Comissão de Finanças e Orçamento - Memória da 5º 
Reunião Ordinária - Nome da Comissão: Comissão de Finanças 
e Orçamento – CFO - Local: Sede do Conselho Municipal de As-
sistência Social – COMAS/SP - Endereço: Rua Antonio Prado, nº 
33 – 12º andar - Dia: 02/10/2014; Horário Das 10h00 às 12h00. 
Conselheiros Presentes: Poder público: Maia Aguilera Franklin 
de Matos, Marilia Câmara de Assis. Sociedade Civil: Maria Apa-
recida Nery da Silva, Natanael de Jesus Oliveira, Valéria da Silva 
Reis Ribeiro. Conselheiros Ausentes: Poder público: Maurício de 
Góis Dantas, Fábio Alves Correia, Taiane Oliveira Zanetti, Rober-
to Palma. Ausências Justificadas: Poder público: Sociedade Civil: 
José de Souza, , Carlos Nambu, Daniel Martins Silva

Joaquim Carlos Monteiro de Carvalho. Assessoria Técnica: 
(Secretaria Executiva): Susana de Almeida Silva. Convidados: 
Gabriela Brats Justino da Silva, Laurinda Candido de Araujo. 
Pauta: 1)Plano de Ação da CFO – 2014/2016: Justificativas, Ob-
servações ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado) O 
Sr. Natanael informou que o Conselho Diretor Ampliado solici-
tou ajustes no Plano de Ação da Comissão que o Plano é da 
Gestão 2014/2016 e em seguida a comissão fez os ajustes ne-
cessários no Plano. Encaminhamentos e Propostas da Comissão: 
A Comissão encaminha o Plano de Ação ajustado para o Conse-
lho Diretor Ampliado. Deliberação do Plenário. Não houve maté-
ria para deliberação do plenário. 2) Plano de execução do IGD 
Bolsa e IGD SUAS - Justificativas, Observações ou Parecer da 
Comissão: (Relato circunstanciado) O Coordenador informou 
que a pedido do Conselho Diretor Ampliado a comissão elabo-
rasse Plano de execução do IGD Bolsa e IGD SUAS do COMAS. 
Encaminhamentos e Propostas da Comissão: A Conselheira Ma-
rília fará levantamento dos recursos dos IGDs e construirá 
apresentação para o dia 13/10 para reunião conjunta com a 
Comissão da Bolsa Família. Deliberação do Plenário: Não há 
pauta para deliberação do plenário. 3) Assuntos Diversos: Can-
celamento da reunião do dia 16/10/2014 - Justificativas, Obser-
vações ou Parecer da Comissão: (Relato circunstanciado) O Sr. 
Natanael informou que devido reunião agendada para os dias 
10 e 17/10 com a CPP e 13/10 com a Comissão do Bolsa Famí-
lia se poderíamos cancelar a reunião do dia 16/10. Encaminha-
mentos e Propostas da Comissão: Os membros da comissão de-
liberarão pelo cancelamento da reunião do dia 16/10 e agendar 
reunião extraordinária para o dia 23/10. Deliberação do Plená-
rio: Não há pauta para deliberação do plenário. Coordenação e 
Relator do dia Natanael de Jesus Oliveira. Relato da Comissão 
de Finanças e Orçamento lido pelo Conselheiro Natanael e 
aprovado pela plenária sem ressalvas. O Conselheiro Natanael 
informa sobre a Audiência Pública do Orçamento 2015 realiza-
do na Câmara Municipal de São Paulo, onde o F.A.S. propôs 
além do orçamento aprovado pelo COMAS, o acréscimo no 
FMAS, no valor de R$ 200 milhões, sendo que R$ 130 milhões 
são destinados a ampliações de serviços da Proteção Social Bá-
sica e Especial e os R$ 70 milhões para a Verba Adicional de 
Manutenção dos Serviços já existentes. E consulta se o COMAS/
SP apoiará. Tendo em vista as deliberações das Conferências 
que indicam 5% do valor da Receita do Município para a Assis-
tência Social, o Conselho aprova seu apoio ao Fórum. 6.3) Co-
missão de Políticas Públicas e Legislação – relato lido pela 
Conselheira Marlene Poppin: Relato da 6º Reunião Ordinária 
Ampliada da Comissão de Políticas Públicas, Legislação, Defesa 
e Garantia de Direitos – CPP - Local: Sede do Conselho Munici-
pal de Assistência Social – COMAS/SP - Endereço: Rua Antonio 
Prado, nº 33 – 12º andar - Dia: 03/10/2014 – 13h30 às 17h00. 
Conselheiros Presentes: Poder Público: Cassia Goreti da Silva, 
Walter Antonio Morato, Lucia Mariano dos Santos e Marlene 
Popin Velardo. Sociedade Civil: Maria Aparecida Nery da Silva, 
Carlos Nambu, Natanael de Jesus Oliveira, Valeria da Silva Reis 
Ribeiro, José Luiz da Silva, Conselheiros Ausentes: Gislene Fer-
reira Américo, Marcio Machado dos Santos, Mauricio de Góis 
Dantas, Fabio Alves Correia, Marisa Altomore Ariente. Ausências 
Justificadas: Valeria Cristina Lopes Princz, Daniel Martins Silva, 
Clodoaldo Jose Muchinski,Jose Ricardo Goulart, Zorobabel 
Mendes Rodrigues. Convidados: Gabriela Biazi Justino da Silva, 
Ricardo de Lima – F.A.S, Maria Nazareth Cupertino – CONDEPE 
e Rildo Marques de Oliveira (Presidente do CONDEPE) Assesso-
ria Técnica: (Secretaria Executiva): Daiane Silva Liberi. Pauta: 1) 
REUNIÃO COM O CONDEPE - Justificativas, Observações ou Pa-
recer da Comissão: (Relato circunstanciado) Conforme solicita-
ção do CONDEPE (Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana), no ofício 0188/2014, onde solicitou reunião 
entre o COMAS-SP e CONDEPE para atuação conjunta em rela-
ção ao resultado apresentado em audiência pública na Câmara 
Municipal referente ao acolhimento da População em situação 
de rua, realizamos nesta data reunião ampliada. Na oportunida-
de a sra. Nazareth, Conselheira do CONDEPE se apresentou e 
propôs a apresentação de trabalho realizado pela CPP na sua 
gestão no COMAS/SP, resultado de diversas audiências públicas 
para acolher e colher informações sobre a situação dos serviços 
ofertados a população em situação de rua. Enfatizou que o 
CONDEPE idealiza e se dispõe a contribuir com o Município 
para que o Direito da População de Rua seja garantido, além de 
que haja a melhoria dos serviços ofertados para a população 
em situação de rua, que sejam reconhecidos como de fato sujei-
tos de direitos, e que sejam respeitados, e desta forma que a 
lógica de depósito de pessoas seja extinta. O que se pretende é 
estabelecer o diálogo de forma a alcançar o objetivo de prote-
ger essas pessoas. A proposta é estabelecer a automação e im-
plementação de uma VIA RÁPIDA. Enfatizou que o objetivo 
deste encontro é estabelecer uma atuação colaborativa deste 
Conselho. Na oportunidade o Sr. Rildo Marques de Oliveira - 

ANEXO IV
MODELO DE INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO

CANDIDATO ELEITOR
Outorgante: (Organização de Trabalhadores do Setor) ............................................................., inscrita no
CNPJ/MF sob o n°............................, estabelecida na (endereço completo,bairro, município,
etc)........................................, neste ato representada na forma de seu estatuto social.
Outorgado: (nome completo) ................................., (nacionalidade)........................., (estado
civil)....................................., (profissão)............................., portador da cédula de identidade RG n°
.................................,(órgão emissor)........................., inscrito no CPF/MF sob n°.
.......................................
Poderes: para representar a Outorgante, exclusivamente, perante o Conselho Municipal de
Assistência Social de São Paulo COMAS SP, na Assembléia de Eleição de Complementação da Suplência
do Segmento de Trabalhadores, na Condição de Candidato Eleitor, conforme Edital para o Processo de
Eleição da Sociedade Civil em Complementação do Segmento de Trabalhadores para Oitavo Mandato do
COMAS SP, publicado no DOC de ___ /_____ /2014, podendo, inclusive, assinar o registro de presença,
exercer o direito a voz, voto, ser votado, apresentar manifestações, registrar ocorrências, enfim,
podendo referido procurador praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente
mandato. É vedado o substabelecimento.

São Paulo, .... de .................de 2014
_____________________________________

(assinatura do(a) Presidente ou seu Representante legal – com firma reconhecida)
(identificação e qualificação de quem assina)

ANEXO V
DECLARAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE

DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a ..........(nome da instituição) .................,
com sede ............(endereço) ........... na cidade de .........(nome do Município) ............., Estado .....(UF)
......., inscrita no CNPJ n.º ..................................., está em pleno e regular funcionamento, desde
...........(data de fundação)............, cumprindo suas finalidades estatutárias, sendo a sua Diretoria
atual, com mandato de ......../......./....... a ......../......../........;
Declaro ainda que a Entidade/Organização atua no segmento de Trabalhadores.

Presidente:
Nome completo: ..................................................................................., N.º do RG: ......................., Órgão
expedidor: .................., Data Expedição ....../......./......, CPF: ..............................................., Data de
Nascimento ........./......./..........,
Profissão: .................................................................................
Endereço Residencial: ................................................................................................
Cidade: ......................................................................................, UF: ........, CEP: ..........
E mail: ............................................................................................................................... ............

São Paulo, ....... de .......................... de ...........

........................................................................
(assinatura do Presidente da Entidade)

(qualificação de quem assina)

ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES E DISPONIBILIDADE

À Comissão Eleitoral do Processo de Eleição da Sociedade Civil em Complementação da
Suplência do Segmento de Trabalhadores, para o Oitavo Mandato do Conselho Municipal de Assistência
Social de São Paulo COMAS SP
Ref.: condições e disponibilidade para assumir os compromissos inerentes à função de Conselheiro.

DECLARAÇÃO
Declaramos que o Sr.(a).........................................., RG nº..............................., data de
nascimento........./........./..............,, candidato(a) à vaga no Conselho Municipal de Assistência Social
de São Paulo – COMAS SP, como representante oficial da
........................................................................................(nomear a organização), tem condições e
disponibilidade para participar das reuniões e para assumir os demais compromissos inerentes à
função de Conselheiro.

São Paulo,........./........... /2014
................................................... ...........................................................
assinatura do(a) candidato(a) nome e assinatura do representante

legal da organização

5)Informes CDA: 1)Evento Vigilância Socioassistencial da 
Cidade de São Paulo. - Programação aprovada pelo CDA, 
conforme deliberação do Plenário, após finalização será enca-
minhada posteriormente aos Conselheiros. Data: 24.11.2014, 
Local: Salão Nobre – CM – Das 13h às 17h *Com Gravação, 
Degravação, Filmagem e Link ao vivo.Convite e Impressão do 
documento: SMADS Links para Site, Blog e Face do COMAS/SP; 
Mestre de Cerimônia – Wilson Cotrim. 2)Edital de Eleição de 
Complementação da Suplência do Segmento de Trabalhadores 
– Foi apresentado pela Comissão Eleitoral para o CDA e será 
remetido para o Jurídico da SMADS para posterior encami-
nhamento ao Plenário de 28/10/2014 para aprovação e envio 
à SMADS para publicação. Será providenciado pela Secretaria 
Executiva a Minuta do Regimento Interno da última eleição e 
Armário com chave para guardar a documentação da Comis-
são eleitoral. O Ministério Público será oficiado para ciência e 
acompanhamento do processo, com convite para participação 
no Pleito. 3)A Metodologia do GT Revisão do Regimento Inter-
no em consonância com a Lei do SUAS e Atualização da Lei de 
Criação do Conselho será discutida no CDA na primeira Reunião 
de Janeiro/2015. 4)Solicitação à SMADS por meio de ofício, 
quanto às solicitações de agendamento de apresentação de 
Propostas de Serviços, Programas, Projetos e Benefícios, com 
envio da Minuta para apreciação do Conselho. 5)Plano de Ação 
das Comissões – Os Planos devem ser encaminhados para o 
CDA até 05.11.2014 com priorização das Metas e Operaciona-
lização. O mesmo será apreciado pelo CDA, no dia 07.11.2014, 
para posterior encaminhamento ao Pleno. 6)Monitoramento e 
Controle das Deliberações do Conselho pelas Comissões – O 
Presidente, Vice-Presidenta e a Técnica Daiane farão a separa-
ção no dia 29.10.2014 às 10h. 7)O Monitoramento e Controle 
do Pacto de Aprimoramento do Município – será discutido na 
próxima reunião do CDA. 8)O Estudo do Munic 2013 – será 
discutida na próxima reunião do CDA. 9) Banco de Dados das 
Entidades – Aguardará o retorno da Coordenadora Carmem 
Lígia. 10)Secretaria Executiva - Infra-Estrutura do Conselho – A 
Secretaria Executiva enviará para o CDA, o levantamento e 
situação referente à Infraestrutura do Conselho, bem como de 
Equipamentos e Material para posteriores providências. 11)
Demandas das Coordenações para o CDA. a)Solicitação da 
Secretaria Municipal de Finanças em relação à gestão conjunta 
relativa a inscrições do Conselho e Isenções terá análise e 
apuração de informações do CDA para posterior agendamento 
de Reunião. b)Resolução que Disciplina a Fiscalização das Enti-
dades será pauta do CDA para posterior apresentação ao Pleno 
em Fevereiro 2015. c)Relatoria do CCSPBF – O Conselheiro 

José Luiz assumirá a Relatoria da Comissão com Auxílio da 
Conselheira Claudia Silva. d)Consulta Plano Estadual Decenal 
de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto – Informe sobre a 
abertura de Consulta Pública e foi enviada aos Conselheiros. e)
O MDS realizará o II Seminário de Direito e Assistência Social – 
“A consolidação do SUAS no ordenamento jurídico brasileiro”, 
dias 2 e 3 de dezembro de 2014, em Brasília – Por decisão do 
CDA participarão do evento a Coordenadora Carmem Lígia ou 
Conselheira Maia. f)Orçamento 2015 – Audiências Públicas – 
Por decisão do CDA é de grande importância a presença do 
Presidente Carlos Nambu e, como na mesma data ocorrerá a 
Plenária dos Usuários do FAS/SP no CEU Lageado, o Conselheiro 
Daniel representará o COMAS/SP. 4ª Audiência Pública – Temá-
tica: Data: 23/10, Horário: 10h, Local: Salão Nobre Presidente 
João Brasil Vita (8º andar), Secretaria de Desenvolvimento, Tra-
balho e Empreendedorismo, Secretaria de Assistência e Desen-
volvimento Social, Fundo de Assistência Social, FUMCAD (Fundo 
da Criança e do Adolescente), Secretaria da Pessoa com Defici-
ência e Mobilidade Reduzida, Secretaria de Direitos Humanos e 
Cidadania, Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e Secre-
taria de Políticas para Mulheres. g)Plenária do dia 11/11/2014 
– Conselheiro Natanael assumirá a presidência interina, devido 
a ausências do Presidente, Vice-presidente e 1ª Secretária. O 2º 
secretário está encarregado da ATA e as anotações no pleno. 
Complementando os informes a Vice-presidente Cássia salienta 
que mudou a data do evento Vigilância Socioassistencial, devi-
do a problemas com a empresa que fará a publicação do Atlas, 
o qual será lançado no mesmo evento. A nova data sugerida 
foi de 15/12/2014. O presidente Carlos Nambu ressalta que é 
necessário cancelar junto à Câmara de Vereadores a reserva do 
Salão Nobre e tentar marcar para essa nova data. A sugestão 
do presidente é que se não estiver disponível, que a secretaria 
executiva tente reservar o Plenarinho da Câmara, sendo que 
se este também não for possível, que a secretária faça uma 
busca no Sindicato dos Bancários e Sindicato dos Contabilis-
tas como alternativas viáveis. O conselheiro Natanael lembra 
que também é necessário informar ao Mestre de Cerimônias 
convidado, Wilson Cotrin, do CRAS Vila Maria, a alteração da 
data do evento. A Vice-presidente Cássia Goreti informa que a 
representante do COMAS para o Seminário sobre o SUAS, nos 
dias 3 e 4/11/2014, será a conselheira Maia Aguilera. Indagada 
pelo presidente Carlos sobre em quais comissões os novos 
conselheiros irão participar, a vice-presidente Cássia informou 
que enviará as escolhas a todos os conselheiros, por correspon-
dência eletrônica. 6) Relatos das Comissões. 6.1) Comissões de 
Relações Interinstitucionais – Inscrições analisadas pelo pleno:

PROTOCOLO NOME CNPJ DATA DE
ENTRADA
NO COMAS

SP

SITUAÇÃO SAS Plenário

062/2011 Associação de Apoio as
Meninas e Meninos da

Região Sé

74.121.880/0001 90 20/05/2011 Inscrição de
Entidade

Sé Deferido

110/2011 Associação Nosso Sonho
de Reabilitação e

Integração de Pessoas
com Deficiência

08.799.999/0001 92 09/08/2011 Inscrição de
Entidade

Lapa Deferido

114/2011 Instituto Vida São Paulo 03.816.478/0001 82 12/08/2011 Inscrição de
Entidade

Itaquera Arquivamento
a pedido da
própria
Entidade

115/2011 Cidade dos Velhinhos
Santa Luiza de Marillac
Sociedade Beneficente

60.600.830/0001 81 12/08/2011 Inscrição de
Entidade

Itaquera Deferido

318/2012 Obras Promocionais de
Cristo Ressuscitado

Abrigo Reviver

58.926.908/0001 00 23/03/2012 Inscrição de
Entidade

Pinheiros Deferido

498/2012
SERV

Casa de David
Tabernáculo Espírita para

Excepcionais
“Atendimento e

Acolhimento de pessoas
com Deficiência”

61.957.627/0001 20 24/04/2012 Inscrição de Serviço Jaçanã/
Tremembé

Deferido

659/2012 Núcleo de Estudos
Espirituais Humberto de
Campos e Assistência
Social Filantrópica

43.101.179/0001 86 27/04/2012 Pedido de
Reconsideração

Inscrição de
Entidade

Santana Deferido

895/2012 Sociedade Beneficente
Alemã

60.794.047/0001 04 02/05/2012 Inscrição de
Entidade

Butantã Deferido

1023/2013 Casa de Apoio a Criança
com Câncer Vida Divina

05.248.144/0001 85 08/03/2013 Inscrição de
Entidade

Ermelino
Matarazzo

Deferido

1171/2014 Obras Promocionais de
Cristo Ressuscitado

Abrigo Reviver

58.926.908/0001 00 17/03/2014 Inscrição de
Entidade

Pinheiros Arquivamento
a pedido da
própria
Entidade


