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O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO – COMAS/SP,
NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI 12.524, DE
01.12.97, REGULAMENTADA PELO DECRETO 38.877, DE 21.12.99 E, COM AS
DISPOSIÇÕES DE SEU REGIMENTO INTERNO, TORNA PÚBLICA A ATA DA
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JULHO DE 2016, APROVADA EM 26 DE JULHO DE
2016.
CARLOS NAMBU
Presidente - COMAS/SP

ATA Nº 17/2016 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JULHO DE 2016 DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP.
Aos cinco dias de julho de dois mil e dezesseis, terça-feira, no período das treze horas e trinta
minutos às quinze horas e quarenta e cinco 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 114/2016, publicado no D.O.C de 02/07/2016, pag. 55, com a
presença do(a)s: Conselheiro(a)s Titulares: Mônica de Souza Pedro, Marina Rodrigues Frony,
Carlos Henrique C. de Aquino, Darlene Terzi dos A. A. Cazarini, Fernanda Campana, Ricardo de
Lima, Sheila dos Santos Cereja, Elza Maria de Oliveira, Carlos Nambu, Viviane Patricio Delgado,
Paula de Carvalho Guimarães, Julia dos Santos Drummond. Conselheiro(a)s Suplentes: Adriana
Oliveira Gonçalves Bezerra, Écio Almeida Silva, Girlandia Silva Santana, Cleusa de Almeida
Oliveira, Rosimeire S. R. L. de Andrade, Damaris Lacerda Abreu. Faltas Justificadas: Elisa
Maria Grossi Manfredini, Elisangela Aragão de Carvalho, Ivana Azevedo Martins Vilgelinas,
Ausências: Catia Cristina da Silva, Erica Carleto Tosello, Jose Luiz da Silva, Manoel Victor de
Azevedo Neto, Fabio Alves Correia, Elaine Aparecido Lorenzo, Sergio Pinto Carneiro, Cristina
Kiomi Mori, Manoel Victor de Azevedo Neto, Marisa Altomare Ariente, Cássia Maria Campos de
Souza Carolina Teixeira N. Lanfranchini, Olavo Tatsuo Makiyama. Maia Aguilera Franklin de
Matos. Convidado(a)s: Selma Viera de Sena estrela – APAE São Paulo, Maria Elisabeth Dieguez
Santos – Creche Catarina Labouré, Itamar Moreira do Carmo – Instituto Social Santa Lucia, Ágata
Aparecida dourado – NURAP Miriam S. Lima . PAUTA: 1) Secretaria Executiva – 1.1 Verificação do quórum, justificativas e substituição de Conselheiros. 2) Aprovação da pauta.
O presidente do Conselho, Carlos Nambu, solicitou aos conselheiros a inclusão na pauta do relato
da reunião entre os membros do Conselho Diretor do COMAS e os membros da Diretoria
Executiva do CMDCA. A inclusão foi aprovada, assim como a pauta publicada. 3) Aprovação das
atas nº 14, de 24/05/2016, e nº 16, de 22/06/2016. Aprovadas. 4) Informes do Conselho Diretor
Ampliado: o presidente do Conselho informou aos presentes que as reuniões descentralizadas do
COMAS serão realizadas nos dias 27/09/2016 (Zona Sul) e 17/10 (Zona Norte). Os conselheiros
representantes do COMAS na reunião ordinária do CNAS de julho são Darlene, Elza, Júlia e Cátia.
4.1 – Breve avaliação: Audiência Pública: A Fusão dos Ministérios e suas consequências para
a Política de Assistência Social – 29.6.2016: o conselheiro Ricardo fez a sua avaliação da
audiência pública, afirmando que não houve audiência pública em sentido literal, mas sim um
seminário sobre a situação da população de rua. Ademais, não teria sido dada oportunidade às
demais pessoas falarem. Foi seguido pela conselheira Sheila, a qual concordou com suas palavras.
A conselheira Elza ressaltou que a organização da qual faz parte se sentiu prejudicada pela rispidez

da palestrante, que teria interrompido a sua fala várias vezes, impedindo-a de concluir a pergunta a
ser feita à mesa. O presidente do Conselho alegou que houve, de fato, fuga do tema proposto,
concentrando-se a discussão na questão das pessoas em situação de rua. O conselheiro Carlinhos
enfatizou que a palestrante Aldaiza pecou nas acusações feitas ao COMAS, que seriam injustas. A
conselheira Darlene defendeu que o COMAS deveria ter direcionado as perguntas ao tema, para
evitar o desvio do foco. Ao final do evento também não havia mais pessoas do Conselho para
distribuir as declarações de presença, de forma que a conselheira sugeriu que nos próximos eventos
sejam enviadas declaração de presença a todos os presentes que assinaram a lista. A metodologia
sugerida pela conselheira foi aprovada pelo plenário. O conselheiro Carlos disse, por fim, que o
evento serviu como aprendizado em relação a pensar em como focar no tema e que a reclamação
da conselheira Elza será debatida pelo CDA. 4.2 – Reunião com o CMDCA (inclusão de pauta):
o presidente Carlos informou sobre a reunião realizada no dia 05/07/2016 entre os membros do
CDA do COMAS e os membros da Diretoria Executiva do CMDCA para discutir a questão das
crianças e adolescentes em situação de rua no período de baixas temperaturas. Dessa reunião
sugeriu-se uma ação dividida em três momentos. No primeiro momento, a criação de um grupo
CMDCA/COMAS/SMADS, com a atribuição de organização, cronograma e metodologia,
composto por quatro membros do CMDCA (dois da CPPP e dois da CPGDCT), quatro membros
do COMAS (CPP), dois da SMADS e um de SMDHC. Este grupo ficará sob a coordenação do
CMDCA e os atores que o compõem serão comunicados posteriormente. O grupo terá 30 (trinta)
dias para a conclusão dos trabalhos para apreciação e aprovação dos conselhos. Num segundo
momento, será realizada reunião com agentes de atendimento de crianças e adolescentes em
situação de rua e na rua, sendo tais agentes os seguintes, conforme proposta dos Conselhos:
organização de abordagens (3), Ministério Público (2), Defensoria Pública (2), FAS – SAICAS – 1
de cada região (total de 5), Travessia (2), Taiguara (2), Quixote (2) e Comissão Permanente de
Conselhos Tutelares (2). Num terceiro momento, haverá apresentação, apreciação e aprovação dos
Conselhos do resultado desse trabalho. Outra ação emergencial será o agendamento de uma
reunião com a Coordenadoria de Proteção Social Especial da SMADS, com convite à Diretoria
Executiva do CMDCA, cuja pauta será a discussão das ações emergenciais e de urgência para
crianças e adolescentes em situação de rua e na rua na Operação Baixas Temperaturas, com
emissão de ofício e email ao CMDCA e à SMADS. Todos os encaminhamentos foram
referendados em plenária, acrescentando-se a sugestão da conselheira Elza de participação dos
SAICAs porta de entrada, que tem demandas diferentes dos demais SAICAs. 5) Relatos e
Informes das Comissões: 5.1 – Comissão de Finanças e Orçamento – CFO: leitura do relato
(em anexo) pela conselheira Paula, relatora da Comissão, aprovado pelo plenário, assim como os
seus encaminhamentos. A Comissão teve como pauta da reunião do dia 23/06/2016 o orçamento
2016 – acompanhamento e elaboração de relatório circunstanciado para apresentação ao plenário.
Os encaminhamentos foram: 1º - Por meio de Ofício solicitar à Câmara Municipal as alterações
orçamentárias realizadas pela Casa referente à proposta orçamentária do FMAS feitas pela
Comissão de Finanças e Orçamento de 2016. Indicando detalhadamente quais as dotações
(Projetos/ atividades) que sofreram alterações; 2º - Por meio de Ofício solicitar à Secretaria
Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS informações sobre a expansão dos
serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais no ano de 2016: Quais os serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais que tiveram expansão? A quantidade dessa
ampliação regionalizada e o impacto dos valores de cada serviço. Solicitar, também, a previsão da
execução orçamentária para o segundo semestre de 2016, assim como, uma planilha mês a mês
contendo a quantidade e valores dos convênios da rede; 3º - Por meio de Ofício solicitar à
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS o cronograma referente
a Proposta Orçamentária 2017, bem como a data de apresentação para apreciação antecipada da
Comissão de Políticas Públicas e Finanças e Orçamento, bem como apreciação e aprovação do
Plenário do Conselho. 5.2 – Comissão de Políticas Públicas, Legislação e Defesa de Direitos –
CPP: a conselheira Darlene, coordenadora da Comissão, trouxe os seguintes informes, que podem
ser encontrados no relato em anexo: em resposta aos ofícios sobre a população em situação de rua

e a Operação Baixas Temperaturas, a SMADS informou ter incluído o COMAS no SISA para o
regular acompanhamento da disponibilidade de vagas nos centros do acolhida do Município. Sobre
o recâmbio, respondeu ser este garantido apenas a mulheres com crianças, idosos e pessoas com
deficiência. Ante a existência de denúncias sobre a ineficiência do serviço mesmo nestes casos, a
CPP optou por pedir maiores esclarecimentos à Secretaria. Ademais, esta não informou ainda
sobre as reclamações de falta de informação para os trabalhadores das CAPE sobre as vagas nos
centros de acolhida, que prejudicam o encaminhamento das pessoas atendidas. A CPP propôs,
ainda, a formação de um grupo de visita para verificar a qualidade e a adequação das vagas
emergenciais disponibilizadas pela SMADS, o que foi aprovado pelo plenário. As audiências
públicas para discutir o Plano Municipal de Educação Permanente tiveram sua realização alterada
para agosto pela SMADS, que sugeriu as seguintes datas: 11/08 na Zona Leste, 16/08 na Zona
Norte, 18/08 na Zona Sul, 23/08 na Zona Sudeste e 25/08 na Região Central. O plenário aprovou a
realização das audiências entre agosto e setembro de 2016. A conselheira Darlene informou, por
fim, que a CPP ainda não aprovou o PMEP por estar aguardando o envio de relatório orçamentário
pela SMADS, bem como a realização das audiências públicas. 5.3 – CRI: 5.3.1. Julgamento de
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Esgotada a pauta do dia, o presidente Carlos Nambu agradece a presença de todos e encerra a
plenária às 15h45, enquanto eu, Julia dos Santos Drummond, lavro a presente ata, que após
aprovação em plenário, será publicada no Diário Oficial da Cidade.

