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Apresentação

Este caderno apresenta o resultado da Audiência Pública de Monitoramento e
Controle das Deliberações das Conferências Municipais – CONFERIR 2017.

Realizado no auditório da UNINOVE (campus Memorial) no dia 23 de maio de 2017,
reúne as Novas Deliberações e Deliberações Permanentes da XI Conferência
Municipal de Assistência Social da Cidade de São Paulo.

O material reúne a sistematização do produto da Audiência Pública após a resposta
dos atores responsáveis de cada ação de implementação das Deliberações do
plenário após as análises e debates.

O Controle Social no Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo

A Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das Conferências
Municipais nasce da necessidade de aprimorar os mecanismos de controle e
monitoramento das deliberações das conferências municipais.

Iniciado como Grupo de Trabalho de “Monitoramento, Avaliação, Assessoria e
Consulta para o Encaminhamento das Deliberações da VII Conferência Municipal de
Assistência Social” como proposta de meta apresentada pelo Fórum Municipal de
Assistência Social de São Paulo – FAS/SP em 2007, o grupo de trabalho teve por
atribuição “atuar nas áreas de assessoria, avaliação e propositura de ações que
venham garantir o cumprimento das referidas deliberações” - Resolução COMAS/SP
238 de 25/10/2007.

É em 11/08/2011, com a publicação da Resolução COMAS/SP 548/2011, que o
monitoramento e controle das deliberações das conferências municipais passa a
compor as Comissões Temáticas do COMAS-SP, assumindo caráter permanente nas
suas ações de subsídio e assessoramento do Conselho.

Em fevereiro de 2012, durante o processo de alteração e consolidação do regimento
Interno do COMAS-SP ficaram definidas as seguintes atribuições da Comissão de
Monitoramento e Controle das Deliberações das Conferências Municipais:

 Elaborar instrumentais para controle e monitoramento do “status” das
deliberações das Conferências a partir de 2009 (incluindo o CONFERIR 2007);

 Apresentar os resultados por meio de audiências públicas
 Realizar audiência pública semestral convocada pelo COMAS-SP, perfazendo

um total de 03 (três) audiências públicas que antecedem a Conferência
Municipal seguinte;

 Coordenar, divulgar e viabilizar as Audiências Públicas;
 Sistematizar os resultados das audiências públicas para apresentação na

Conferência Municipal de Assistência Social:
 A Comissão poderá solicitar a contratação de Assessoria de Sistematização e

Relatoria, conforme a necessidade.

As Conferências de Assistência Social são as mais altas instâncias deliberativas do
controle social, ressaltando tratar-se por obvio de controle social externo. Suas
deliberações devem ser incorporadas na operacionalização e implementação da
política de assistência social com objetivo maior de continuo aprimoramento.



2

Em consonância com a Constituição Federal quanto aos princípios basilares da
democracia e participação popular, bem como no âmbito do empoderamento da
população em relação às políticas públicas, a Norma Operacional Básica da
Assistência Social - NOB/SUAS 2012 apregoa na gestão do SUAS a importância do
Controle Social. A avaliação da Politica de Assistência Social deve ocorrer por meio
da instituição de práticas participativas de avaliação e controle social da gestão e
dos serviços, programas, projetos e benefícios da rede socioassistencial, envolvendo
entidades, trabalhadores, usuários e instâncias de Controle Social.

A participação social deve constituir-se em estratégia presente na gestão do SUAS,
por meio da adoção de práticas e mecanismos que favoreçam o processo de
planejamento e a execução da política de assistência social de modo democrático e
participativo (art. 114, NOB – SUAS 2012).

É responsabilidade da municipalidade em consonância com o Conselho Municipal de
Assistência Social de São Paulo – COMAS/SP e o Fórum da Assistência Social, o
estímulo, sensibilização e apoio para a mobilização, participação e organização dos
usuários, trabalhadores do SUAS e Entidades promovendo a participação nas
instâncias de Controle Social da politica de Assistência Social.

O monitoramento por sua vez, constitui função inerente à Gestão e ao Controle Social,
e consiste no acompanhamento contínuo e sistemático da Política de Assistência
Social, bem como o desenvolvimento dos serviços, programas e benefícios
socioassistenciais em relação ao cumprimento de seus objetivos e metas, buscando
garantir a efetividade das deliberações das conferências, bem como das leis, normas
e regras em vigor.

Limites e Desafios da CMCDC para a realização do CONFERIR 2017

Após a XI Conferência Municipal de Assistência Social ocorrida entre os dias 14 e 17 de
Setembro de 2015, a Comissão de Monitoramento e Deliberação das Conferências
Municipais retomou os trabalhos somente em junho de 2016, em reunião conjunta com
a Comissão de Políticas Públicas e Legislação, Defesa e Garantia de Direitos – CPP,
que teve como resultado a elaboração do Plano de Ação da CMCDC para o biênio
2016-2018 – Resolução COMAS/SP 1099/2016, voltando a se reunir em agosto do
mesmo ano, comprometendo de forma inequívoca o andamento dos trabalhos desta
Comissão, inclusive na realização das 5 (cinco) audiências públicas de competência
desta CMCDC, deliberado no Plenário do CONFERIR daquele ano. Cumpre esclarecer,
não obstante aos esforços desta Comissão em concentrar reuniões adicionais, que
resultou na entrega do material que definiria parâmetros para a realização do
CONFERIR e resultasse na licitação da empresa a ser contratada em período anterior
comparado ao processo do CONFERIR 2015, fomos informados apenas em março que
o processo licitatório estava inviabilizado.

Cabe salientar o intenso e profundo debate acerca do papel desta Comissão quanto
à construção do Termo de Referência para a contratação da empresa que consumiu
tempo precioso para efetivação do CONFERIR, sendo que o posicionamento
majoritário desta Comissão foi no sentido de que este papel cabe ao órgão específico
da SMADS. A esta Comissão cabe, portanto a definição dos parâmetros necessários a
alcançar os objetivos do monitoramento e controle das deliberações das
Conferências, respeitando sempre as decisões proferidas nas Audiências Públicas
sobre o aperfeiçoamento do CONFERIR.
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Ao longo dos anos 2016-2017 a Comissão realizou as reuniões conforme cronograma
abaixo

Reuniões /2016

Qtd. de
reuniões

DATA DA REUNIÃO,

Dia da semana e horário

Sessão:

1 17/06/2016 (quinta-feira), das 09h00 às 12h30 extraordinária econjunta com aCPP2 10/08/2016 (quarta-feira), das 09h00 às 12h30 ordinária3 30/09/2016 (sexta-feira), das 09h00 às 12h00 ordinária4 04/10/2016 (terça-feira), das 09h00 às 16h00. extraordinária5 14/10/2016 (sexta-feira), das 09h00 às 12h00 ordinária6 25/11/2016 (sexta-feira), das 09h00 às 12h00 ordinária
Reuniões /2017

Qtd. de
reuniões

DATA DA REUNIÃO,

Dia da semana e horário

Sessão:

1 03/02/2017 (sexta-feira) das 09h00 ás 12h00 ordinária

2 03/03/2017 (sexta-feira), das 13h00 às 17h00 ordinária e
extraordinária

3 10/03/2017 (sexta-feira), das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00 ordinária e
extraordinária

4 17/03/2017 (sexta-feira), das 09h00 às 12h00 e das 13h30 às 17h00 ordinária e
extraordinária

5 29/03/2017 (quinta-feira), das 10h00 às 12h00 extraordinária

6 07/04/2017 (sexta-feira), das 10h300 às 12h00 e das 13h30 às 17h00 ordinária e
extraordinária

7 12/04/2017(quinta-feira), das 14h00 às 17h00 extraordinária

8 28/04/2017 (sexta-feira), das 09h00 às 12h00 ordinária

9 05/05/2017 (segunda-feira), das 09h00 às 12h00 extraordinária
conjunta

com a
Comissão

0rganizadora
da XII

Conferência
Municipal de

Assistência
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Social

10 12/05/2017 (sexta-feira), das 09h00 às 12h00 ordinária

11 19/05/2017 (sexta-feira), das 09h00 às 12h00 ordinária

Com a informação sobre a inviabilidade de contratação da empresa a Comissão
buscou garantir o mínimo possível, retrocedendo metodologicamente ao primeiro
CONFERIR, realizando ao menos uma Audiência Pública centralizada com a presença
dos principais atores em âmbito municipal (SMADS, COMAS e F.A.S) para
apresentação  do “status” de cada deliberação acompanhado dos referidos
documentos comprobatórios, no entanto os atores não apresentaram os documentos
solicitados.

Além disso, compreendemos que se faz necessário um novo olhar para o tratamento e
mensuração dos dados coletados nas Conferências, de forma a possibilitar um melhor
diagnóstico e avaliação das deliberações. Compreendemos que um caminho possível
para aprimorar o controle das deliberações das Conferências Municipais é, entre
outras estratégias, ampliar os espaços de formação e capacitação dos atores sociais
envolvidos na política de assistência social.

Reconhecendo esses limites e desafios para o pleno exercício das competências
desta Comissão Temática, os membros desta CMCDC definiram calendário a ser
iniciado imediatamente após a XII Conferência Municipal de Assistência Social,
objetivando um melhor cumprimento das suas atribuições.

Metodologia

O Conferir 2017 contemplou tantos as Deliberações Permanentes, que se referem às
deliberações de 2005 a 2013, referendadas na XI Conferência Municipal de Assistência
Social e as Novas Deliberações de 2015, perfazendo um total de 75 deliberações – 60
permanentes e 15 da conferência realizada em 2015.

Para apoiar as discussões, fomentar o debate e dinamizar a apresentação foi
disponibilizado aos participantes da Audiência Pública, material de apoio contendo as
Deliberações Permanentes e as Deliberações de 2015, com as respostas dos atores
identificados em cada deliberação (quando houve) para análise do plenário.

As justificativas dadas pelos atores nas deliberações permanentes do ano de 2015
foram mantidas no material disponibilizado, para que o Plenário pudesse comparar os
avanços ou declínios havidos no cumprimento das deliberações pelos atores
responsáveis.

Com a presença de 375 participantes a Audiência Pública, realizada no dia 23 de
maio de 2017 no auditório da UNINOVE (campus memorial), adotou a seguinte
metodologia para a condução dos trabalhos, aprovado pelo Plenário:

- Leitura integral de todo o material, com solicitações de inscrições, ou seja,
Pedidos de Destaque. Os nomes dos responsáveis pelos pedidos serão
anotados pela Mesa Coordenadora.

- Após a leitura de todo material, os destaques foram atendidos no momento de
debate.



5

- Com o objetivo de otimizar o tempo e garantir a participação de todos, cada
intervenção teria no máximo 1 minuto de fala.

- Após as intervenções, os atores (COMAS, FAS e SMADS) envolvidos na
deliberação, se manifestam.

- As deliberações que não tiveram Pedido de Destaque, foram automaticamente
aprovadas.

No plenário foi apresentada a proposta de gravação do áudio com os destaques,
para que houvesse a recuperação das falas mais importantes da reflexão do Plenário,
principalmente naquelas em que o mesmo não aceitou o “status” dos atores
responsáveis.

Apesar de a metodologia prever a adoção de 1 minuto de fala nas intervenções, o
mediador garantiu que todas as manifestações fossem concluídas no tempo que o
participante considerou necessário para sua explanação.

Foram adotadas as seguintes legendas para as Deliberações:

SIM (S) = Deliberação executada

NÃO (N) = Deliberação não executada

EM ANDAMENTO (A) = Houve alguma iniciativa dos atores responsáveis

Atendendo as diretrizes deste CMCDC, a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social, por meio da servidora Carolina Teixeira Nakagawa Lanfranchi
apresentou dados atualizados do diagnóstico socioterritorial e da Vigilância
Socioassistencial, bem como diagnóstico da Rede não conveniada dos territórios. A
Análise e Caracterização dos Vazios Socioassistenciais atualizada estarão disponíveis
no site do COMAS-SP.

Indicativos do Plenário:

- Criação de grade de cursos permanente como é realizado pelo EMASP

- Acompanhar os encaminhamentos realizados para a Secretaria Municipal de
Transporte

- Foi apontado pelo plenário que por estimativa seriam necessários 720 CRAS na
cidade de São Paulo e SMADS aponta que atualmente existem 54 CRAS e 30 CREAS


