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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 MUNICIPAL Nº12.524 DE 01.12.1997,
REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº38.877 DE 21.12.1999; E, COM AS DISPOSIÇÕES DO SEU
REGIMENTO INTERNO, TORNA PÚBLICA A ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA PLENÁRIA
DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

MARIA ISABEL MEUNIER FERRAZ

PRESIDENTA COMAS-SP

ATA Nº19/2018 REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 25 DE SETEMBRO DE 2018
DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP.

Aos vinte e cinco dias de setembro de dois mil e dezoito, terça-feira, no período das dez horas,
foi realizada a plenária extraordinária 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 em conformidade com o COMUNICADO COMAS-SP
nº287/2018, com a presença do(a)s: Conselheiro(a)s Titulares: Luis Lorente Vila, Darlene Terzi
dos A. A. Cazarini, David Oscar, Damaris Lacerda Abreu, Maria Silvia Coviello Boscaino, Maria
Isabel Meunier Ferraz , Maria Silvia Cavasin Matano e Hélio de Oliveira . Conselheiro (a)s
Suplentes: Antônio Souza Navarro, Écio de Almeida Silva, Tamara dos Santos Cereja e Maria
Cecília Herzer Mattos Apostolopoulos. Faltas Justificadas: Antônio Alexandre de Andrade
Patto , Anna Beatriz Langue Peranovich, Dulcinea Pastrello, Maria Aparecida de Laia, Fabiana
Santos de Paula Silva, Irma de Cássia Lins de Araújo, Maria José Rollo Ribeiro e Maria Cristina
P. Marques Marim. Composição da Mesa de Deliberação: Luís Lorente Vila, Écio de Almeida
Silva, Antônio Souza Navarro, Darlene Terzi dos A. A. Cazarini, David Oscar, Tamara dos Santos
Cereja, Damaris Lacerda Abreu, Maria Silvia Coviello Boscaino, Maria Cecília Herzer Mattos
Apostolopoulos, Maria Isabel Meunier Ferraz, Maria Silvia Cavasin Matano e Hélio de Oliveira.
Convidado (a)s: Gitane Leão – Secretária Adjunta da SMADS, Luzia Freire de Carvalho –
SMADS, Denise C.M. Ruíz – SMADS, Carlos Nambu – Rede Salesiana Brasil de Ação Social, Kelly
Cristina Silva Souza – Instituto Social Santa Lúcia, Rahyssa Alves David – Instituto Social Santa
Lúcia, Helton Cesar Paris – SMADS, Vanessa Moraes L. Bizaco – SMADS, Keila Mendes de Souza
– Associação pela Família – Centro Clarisse, Roberta Reiko D. Sato – Associação pela Família –
Centro Gracinha, Francisco Eduardo Netto do Nascimento – Associação Santa Cecilia, Paula
Cristina Borges - Instituto Social Santa Lucia, Sandra Rosimeire Campos – Instituto Social Santa
Lúcia, Marcia Perrone – Aposentada, Mauricio Vlamir Ferreira – Coletivo dos Concursados da
Assistência Social – SP e Hozana Santos – Movimento de Vila Remo.

1 - Secretaria Executiva; 1.1)- Verificação de quórum, Justificativas e Substituição de
Conselheiros (as); feita verificação do quórum pela presidente Maria Isabel Meunier Ferraz.

2 – Orçamento 2019.

A secretária adjunta Gitane Leão começa a apresentação, dizendo que os parâmetros
apresentados pela Secretaria da Fazenda não refletem o que a SMADS deseja, que com
esse valor a ampliação e até mesmo a manutenção dos serviços já existentes ficam
comprometidas.



SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assessoria Técnica - 20/09/2018

Comparação 2018 X 2019

Valor orçado 2018 – 1 bi 316 milhões.

Projeção 2018 – 1 bi 229 milhões.

Valor 2019 proposto por SMADS a Secretaria da Fazenda – 1 bi 526 milhões.

Valor envado da Secretaria da Fazenda para 2019 – 1 bi 284 milhões.

* Valor enviado por e-mail dia 19/09/2018, à noite, ainda informal.

Detalhamento por Fontes

U.O Valor

Fonte 00 – SMADS e FMAS R$ 1.135.548.267

Fonte 02 – FMAS 83.603.888,00

Fonte 03 - FMAS 65.137.363,00

TOTAL SMADS + FMAS R$ 1.284.289.518,00

Comparação 2018 vs. 2019

Parcerias                                       Outras Despesas Total

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assessoria Técnica - 20/09/2018

Comparação 2018 X 2019

Valor orçado 2018 – 1 bi 316 milhões.

Projeção 2018 – 1 bi 229 milhões.

Valor 2019 proposto por SMADS a Secretaria da Fazenda – 1 bi 526 milhões.

Valor envado da Secretaria da Fazenda para 2019 – 1 bi 284 milhões.

* Valor enviado por e-mail dia 19/09/2018, à noite, ainda informal.

Detalhamento por Fontes

U.O Valor

Fonte 00 – SMADS e FMAS R$ 1.135.548.267

Fonte 02 – FMAS 83.603.888,00

Fonte 03 - FMAS 65.137.363,00

TOTAL SMADS + FMAS R$ 1.284.289.518,00

Comparação 2018 vs. 2019

Parcerias                                       Outras Despesas Total

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Assessoria Técnica - 20/09/2018

Comparação 2018 X 2019

Valor orçado 2018 – 1 bi 316 milhões.

Projeção 2018 – 1 bi 229 milhões.

Valor 2019 proposto por SMADS a Secretaria da Fazenda – 1 bi 526 milhões.

Valor envado da Secretaria da Fazenda para 2019 – 1 bi 284 milhões.

* Valor enviado por e-mail dia 19/09/2018, à noite, ainda informal.

Detalhamento por Fontes

U.O Valor

Fonte 00 – SMADS e FMAS R$ 1.135.548.267

Fonte 02 – FMAS 83.603.888,00

Fonte 03 - FMAS 65.137.363,00

TOTAL SMADS + FMAS R$ 1.284.289.518,00

Comparação 2018 vs. 2019

Parcerias                                       Outras Despesas Total



NOTAS

 Incremento de parcerias considerando expansões a serem realizadas ainda em
2018, ações 2019.

 Incremento de outras despesas com: reajuste de concessionárias, reajuste
obrigatório de contratos, incremento de RH com convocação de novos
servidores.

Orçamento SMADS 2019 – drill down Rede

Observações:
 Expansão de 2018 (após julho) inclui: CA Família Canindé, 1 ILPI, 1 Residência

Inclusiva, 1 CCInter, 2 Repúblicas Jovens, 2 SPVV.

 Para manutenção da rede, também foi considerado o reordenamento de 1600

vagas de CAs para Repúblicas.

 Contratos vigentes considera os reajustes obrigatórios e uma economia de R$ 5

milhões.
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 Ações 2019 inclui: Conferência Municipal de Assistência Social, Censo POP Rua

obrigatório, Acessuas Trabalho.

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO

Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS/SP

Endereço: Rua Antonio Prado, nº 33 – 12º andar

Dia: Extraordinária 06/09/2018                Horário: 14:00hs

Conselheiros Presentes:

Poder público;

Sociedade Civil: Antonio Alexandre Patto; Darlene T. A. Afonso; Écio de Almeida; Luís Lorente;
Natanael de Jesus Oliveira;

Convidados: Maria Isabel M. Ferraz; Leonardo G. Alves; Denise C.M. Ruíz; Ariane M.G. Lacerda;
Vanessa M. L. Bizaco; Helton Paris; Luzia Freire de Carvalho.

Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva): Max Nicola G. Lúcio

Coordenação: Natanael de Jesus Oliveira. Relatora: Darlene T. A. Afonso.

Pauta Única

PLOAS 2019

Foi apresentado calendário e esclarecido que ainda pode ser mudado por SF. Sendo dia 14 de
setembro a indicação dos parâmetros finais de SF, 18 de setembro a apresentação da proposta
final ao COMAS, já que a data limite para inclusão no sistema é 26 de setembro. Fica claro que
o cumprimento das datas depende de SF. A seguir são apresentadas as propostas, sendo o
parâmetro de SF no valor de R$ 1.238.000.000,00. SMADS informa que sua proposta gira em
torno de R$ 1.526.000.000,00 quase 300 milhões á mais da proposta da SF, justificando que
somente para manutenção dos serviços existentes, necessitaria de R$ 1.340.000.000,00, e
trazendo proposta de expansão de 50 serviços da PB e 76 da PE, totalizando uma expansão de
126 serviços, além da proposta de inclusão de 01 educador volante por CCA, a contratação de
oferta técnica de nutricionistas, para embasamento técnico dos cardápios oferecidos, e a
contratação de 150 Assistentes Sociais e 50 AGPPs para o quadro de CRAS e CREAS/Centro POP
e a ampliação de SAICAS em atendimento a Resolução 03 COMAS/CMDCA. Foram feitas
indagações sobre os montantes e a projeção real de expansão da rede. Também sobre rubricas
apresentadas. Natanael coloca que em relação ao Educador Volante de CCA, a proposta inicial
seria de 01 para até 120 crianças/adolescentes, 2 para até 240 e 3 para acima deste número.
Fazendo-se ponderações sobre que, em torno de 80% dos CCAs da Rede tem até 120 usuários,
e que, portanto, seria pelo menos um começo, consensuou-se por manter a proposta. Foi
questionado o fornecimento de VR para os trabalhadores de SASF, NPJ e SEAS. Foi esclarecido
que a SMADS estuda acatar a proposta, mas deve-se estender a todos, pela questão da
isonomia. Foi solicitado o desmembramento da rubrica SMADS/COMAS. Natanael coloca que,
o valor do parâmetro de SF publicitado no site do TCM foi colocado a menos, no que a equipe
de SMADS esclarece que utilizou a base da SF. A comissão questiona que não há previsão de
verba para reajuste dos trabalhadores, nem da verba de humanização. Denise esclarece que a
liberação destes montantes se dá através do prefeito, não pode ser solicitado diretamente
pela secretaria, pois não faz parte das rubricas dos parâmetros de SF. Sr. Luís questiona sobre
a metodologia de implantação da República LGBT, que prevê uma única unidade, sem



distinção de gênero. É esclarecido que, tal metodologia está sendo elaborada em conjunto
com a SMDH, que também deve fazer um aporte de verba. Além disso, a quantidade de vagas
proposta é de trinta, o que ocasiona naturalmente que o projeto se desenvolva em duas ou
mais casas. Foi também questionada a metodologia da proposta do Censo
Criança/Adolescente, no que foi esclarecido que a intenção será focar na questão do trabalho
Infantil. Também a comissão solicitou a inclusão de proposta detalhada dos serviços Família
Acolhedora e Redenção, que estão sob análise deste Conselho. Sobre o Redenção, é
esclarecido que a verba para tal serviço será feita através de financiamento direto da SGM e,
portanto, não entrará no orçamento de SMADS. A Comissão também solicita seja incluído no
orçamento, as diárias de representação externa e o VT e VR dos conselheiros representantes
de usuários, no que é esclarecida que está prevista dentro da rubrica “Contratos Vigentes”.
Solicita-se seja feito detalhamento.

Encaminhamento da Comissão: Continuar a discussão na reunião ordinária da próxima quinta-
feira, 13 pp, onde será discutida, das 13:30 às 14:30 h a prestação de contas do
cofinanciamento Federal e reprogramação, e á partir das 14:30 h, a equipe trará nova proposta
com as modificações solicitadas e os conselheiros, outras dúvidas, se houverem, após fazer
uma análise mais aprofundada da proposta.

Encaminhamento à Plenária: Não há

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO

Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS/SP

Endereço: Rua Antonio Prado, nº 33 – 12º andar

Dia: Ordinária 13/09/2018                Horário: 14:00hs

Conselheiros Presentes:
Poder público;
Sociedade Civil: Antonio Alexandre Patto; Darlene T. A. Afonso; Luís Lorente; Natanael
de Jesus Oliveira;
Convidados: Cecília Apostopullos; Maria Isabel M. Ferraz; Leonardo G. Alves; Denise
C.M. Ruíz; Vanessa M. L. Bizaco; Helton Paris; Luzia Freire Caravello; José França; Lora;
Gitane Leão

Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva): Max Nicola G. Lúcio
Pauta:

3 – PLOAS 2019

Foi apresentado calendário e esclarecido que ainda pode ser mudado por SF. A comissão
coloca sua preocupação em relação ao calendário já apertado do conselho e que acha
temerário incluir a pauta em uma reunião ordinária, já que necessita de uma discussão mais
profunda com os conselheiros e também de quórum qualificado para aprovação. Sugere-se
que seja feita uma extraordinária específica com o tema. Faz-se uma discussão de agenda e
datas e a previsão dos parâmetros finais da SF. Consensua-se então fazermos uma
extraordinária da CFO dia 20 pf e uma provável extraordinária da plenária no dia 25, pela



manhã. A adjunta de SMADS, Sr.ª Gitane inicia a apresentação, mantido o valor anterior de R$
1.526.000.000,00, e informa estar trazendo as correções solicitadas. Em relação a demanda de
Ticket Alimentação aos trabalhadores das parcerias, informa que está sob análise do COJUR,
mas tem parecer favorável da SMADS. Foi apresentada o quadro detalhado da  proposta de
capacitação dos trabalhadores, baseada em temáticas oriundas da base e das coordenadorias
de SMADS. A comissão indaga sobre a proposta de se viabilizar a contratação de uma empresa
externa, para se criar um verificador independente de avaliação da qualidade dos serviços
ofertados pela secretaria e auxiliar na construção de novos parâmetros de qualidade. Sugere-
se que seja criado um GT para viabilizar essa proposta, no que a SMADS diz poder estudar a
proposta. Em seguida foi apresentada a proposta por unidades orçamentárias e tabelas de
custo. Também foi detalhada a dotação do Família Acolhedora, aprovado neste conselho em
plenária do dia 11 pp. A Conselheira convidada Cecília coloca a questão do reajuste dos
trabalhadores da rede de parcerias e do próprio convênio em si, levando-se em conta a
inflação. Natanael também questiona sobre a verba de humanização., onde são esclarecidos,
novamente, que isso é prerrogativa do prefeito, não pode estar na proposta. Conselheiro Luís
faz alguns questionamentos técnicos, no que é esclarecido. Convidada Lora questiona o CENSO
POP RUA, dizendo que o valor proposto poderia ser melhor gasto, com benefícios aos usuários,
e afirma que tais informações podem ser coletadas dentro dos serviços. É esclarecida sobre a
função beneficiária indireta do CENSO, pois este possibilita que se identifique, territórios,
perfis, etc. e que são informações para toda a população, que essas informações não podem
ficar restritas a Rede de atendimento/controle. Convidado França questiona a proposta de
Educação Continuada, entendendo que tal capacitação não deveria ser voltada somente aos
trabalhadores, mas estendida aos usuários. Pergunta também sobre o conteúdo desta
capacitação. SMADS esclarece que foi um pedido da Coordenadoria da PE e que na próxima
reunião trará o conteúdo proposto. Em relação á ser estendida aos usuários, esclarece que
essa é a proposta que se adequa ao orçamento. Isabel esclarece que, no Plano de Educação
Continuada essa capacitação é dirigida aos trabalhadores. Sr. França insiste que, tais
capacitações devam ser direcionadas a abrir portas de saída para os usuários. SMADS esclarece
que está prevista a capacitação dos usuários no ACESSUAS Trabalho. Sr. Patto questiona
porque não há previsão de República para Idosos, onde é esclarecido que a República para
Adultos inclui idosos, que não existe uma específica, mas pode-se pensar neste
direcionamento, avaliando a demanda existente. Conselheiro Natanael discorda da questão do
Plano de Educação Permanente, afirmando que ele prevê sim, a inclusão de usuários. Segue-se
uma discussão em relação a questão do aporte de recursos, e do esforço de SMADS para
consegui-lo. A Conselheira convidada Cecília afirma que, devemos estudar o Orçamento
completo e indicar prioridades, ou seja, onde um valor é mais necessário e propor essas trocas,
onde é esclarecida que a SMADS não pode fazer isso, mas a Sociedade Civil pode, no momento
que o Orçamento estiver na Câmara.

Encaminhamento da Comissão: Nova reunião dia 20 pf, onde a equipe da SMADS trará as
adequações solicitadas: Detalhar as regiões onde serão ampliados os serviços, Verba de
humanização, Reajustes das parceiras para 2019, Inclusão dos usuários nas capacitações e o
parâmetro final de SF para que possamos fechar a proposta.

Encaminhamento à Plenária: Não há

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO - CFO

Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS/SP



Endereço: Rua Antonio Prado, nº 33 – 12º andar

Dia: Extraordinária 20/09/2018                Horário: 14:00hs

Conselheiros Presentes:
Poder público:
Sociedade Civil: Darlene T. A. Afonso; Ècio de Almeida; Natanael de Jesus Oliveira; David Oscar
Ausências Justificadas: Antonio Alexandre Patto.
Convidados: Maria Isabel M. Ferraz; Leonardo G. Alves; Denise C.M. Ruíz; Vanessa M. L. Bizaco;
Helton Paris; Luzia Freire Carvalho; José França; Gitane Leão; Ariane Lacerda; Celia Regina;
Regina Paixão; Dainara Rodrigues; Juliana Leite; Polyana Alves; Paulo Borges; Kelly Silva;
Matusalem Fernandes.

Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva): Max Nicola G. Lúcio.

Coordenação: Natanael de Jesus Oliveira Relatora: Darlene T. A. Afonso

Pauta:

1 – PLOAS

Iniciou-se a reunião com a exposição pela Gitane, da nova proposta Orçamentária baseada no
parâmetro final da Secretaria da Fazenda, que é de R$ 1.284.289.518,00. Gitane explica que
receberam tal parâmetro ontem ás 19h40min, e, portanto foi feita a adequação das metas
dentro do novo valor. A expansão fica reduzida de 126 serviços para 08. Além disso, previsto
que seja feito reordenamento de 1600 vagas de C.A. para Repúblicas e de 04 SAICAS para
Família Acolhedora. A comissão pergunta sobre a questão judicial dos SAICAS, que no plano
enviado por SMADS ao MP, prevê 18 novos para adequação a resolução 003 COMAS/CMDCA,
lembrando a questão da criança e o adolescente como prioridade absoluta e a resolução do
CMDCA de não fornecer certificação as OSCs que mantiverem SAICAS ilegais. Regina coloca
que o ano passado também houve problemas, mas que a Fazenda foi sensibilizada. Gitane
coloca que tentarão fazer um reordenamento para tentar cumprir. Paulo coloca que esta
questão de reordenamento é preocupante levando-se em conta os vazios territoriais e que tal
situação parece uma “redução maquiada”, que vem ocorrendo de maneira sistemática nos
últimos anos. França coloca que a questão do “Trabalho Novo” que foi informado que estava
ocorrendo no Núcleo a que ele pertence e que não está ocorrendo efetivamente, só foram
indicadas cinco pessoas. Pede explicações sobre o fato. Afirma que não há capacitação, mas
sim cadastro de pessoas, pois a capacitação não é feita de maneira adequada ou é inexistente.
Feita uma discussão sobre como viabilizar esse curso no Núcleo. SMADS coloca que houve
problemas de comunicação. Voltando a pauta, foram feitas novas discussões sobre quanto os
cortes são prejudiciais para a Política da Assistência Social. A comissão discute que se
mantenha o orçamento anterior, entendendo que a ampliação proposta ainda não contempla
a demanda reprimida, mas caminha no sentido de garantir os direitos dos usuários. Também
discutimos a necessidade de inclusão dos usuários na proposta de capacitação prevista
anteriormente ou do que for conseguido direcionar para a rubrica de educação Permanente.
Sr. França pede para que seja colocada no relato sua reivindicação em relação à inclusão do
usuário. A Comissão discute sobre a proposta anterior em relação à Extraordinária para
discussão do PLOAS no dia 25, o que não fica resolvido, pois ainda pode haver mudanças.

Encaminhamento da Comissão: A Comissão resolve rejeitar a proposta apresentada de R$
1.284.289.518,00 e recomenda a aprovação da proposta anterior, no valor de R$
1.526.000.000,00 acrescida do valor de R$ 51.000.000,00 como previsão do reajuste da
inflação para o próximo ano e o valor de R$ 98.600.000,00 referente à verba de humanização,
totalizando o valor de R$ 1.675.600.000,00.

Encaminhamento à Plenária: Minuta de Resolução de Rejeição da Proposta Orçamentária de
2019 com os parâmetros da Secretaria da Fazenda de R$ 1.284.289.518,00 e Minuta de
Resolução de Aprovação de Orçamentária para 2019 de R$ 1.675.600.000,00.



A conselheira Tamara questiona que não está claro o que será cortado perante essa redução
proposta pela secretaria da fazenda, já que a SMADS no valor apresentado anteriormente
apontava a necessidade da manutenção que não será possível com o parâmetro de 1bi 284
milhões. A secretária adjunta Gitane informa que como informou na CFO no dia 20/09 esses
parâmetros chegaram no 19/09 às 19h: 40 e que tiveram menos de 24 horas para tentarem se
adequar ao parâmetro, e que a SMADS está cortando gastos administrativos e está se
reajustando, porém, não vai desistir de sensibilizar a secretaria da fazenda sobre a necessidade
do orçamento proposto por SMADS e que todas as implantações previstas para 2019, SMADS
teve que cortar para se adequar a essa redução. A conselheira Tamara questiona se nessas
reduções a SMADS vai cortar algum serviço. A secretária adjunta Gitane afirma que não, que
tem um plano de reordenamento de duas mil vagas de centro de acolhida para republica o que
também traz uma redução.

O convidado Carlos Nambu diz que é inaceitável o conselho aprovar esse parâmetro da
secretaria da fazenda e que o valor proposto pela CFO de 1 bi e 600 milhões é bem realista e
coerente, diz que achou estranha a preocupação da comissão de já estar preparada de pedir
no legislativo a recomposição do valor cortado, que isso soa como uma aceitação ao corte da
secretaria da fazenda. E que deixa uma proposta para o conselho buscar uma reunião com o
prefeito para negociar esse orçamento antes que seja enviado para Câmara Municipal, e que o
conselho deve aprovar o valor de 1 bi e 600 e não vê necessidade de uma resolução rejeitando
o parâmetro da secretaria da fazenda.

O convidado Mauricio questiona que a SMADS se vangloriou de fazer uma das maiores
economias da história e que gostaria de saber cadê agora esses valores, por que não é isso que
está claro nessa queda de orçamento.  E pede coerência no planejamento, como no caso da
contratação dos 150 assistentes sociais concursados que já houve várias promessas e
mudanças sobre o tema. A secretaria adjunta Gitane diz que essa redução de gastos
possibilitaram diversas melhorias e implantações nos serviços e que sobre os assistentes
sociais ela concorda plenamente e que 2018 foram chamados 50 assistentes sociais e que o
cronograma da SMADS é de chamar todos o quanto antes, mas depende dos recursos.

A convidada Marcia Perrone diz que está abismada com o relato de hoje, que a gestão que
completa 2 anos só investiu em CTA e Atende, e ressalta que o CTA nem aprovado pelo
COMAS foi, que não tem ampliação alguma na proteção básica. Ainda diz que é inaceitável
esse orçamento proposto pela secretaria da fazenda, que não entende de onde a SMADS
pretende cortar mais gastos, por que nem papel tem mais nos CRAS e CREAS, que cortaram os
funcionários da limpeza e carros, que concorda com o companheiro Carlos Nambu que essa
discussão não deve esperar chegar à câmara, por que lá a sociedade civil nunca ganha nada,
que quando chega na câmara a discussão está consolidada. A conselheira Darlene explica que
a discussão foi feita dentro da comissão e que não é um encaminhamento, e que gostaria de
defender que sejam feitas duas resoluções sim, uma rejeitando o parâmetro da secretaria da
fazenda e um aprovando o valor discutido na comissão de finanças, que na gestão passada a
falta de uma resolução rejeitando a proposta emperrou varias ações da sociedade civil.

A conselheira Tamara questiona que a secretaria da fazenda não deu qualquer justificativa
para o corte e que o secretário da assistência social não fez qualquer esforço para defender o
valor apresentado pela SMADS anteriormente que era consideravelmente superior. A
secretária adjunta Gitane diz que a SMADS tentou negociar, mas que não tem muito que fazer.
A conselheira Tamara diz que fica claro então que a articulação politica da gestão é muito
pobre e que gostaria de reforçar e encaminhar a proposta do convidado Carlos Nambu sobre
uma reunião com o prefeito para discutir esse orçamento.

A conselheira Maria Cecilia questiona onde está o dinheiro das férias coletivas 2018 que foi
retirado das organizações sociais. A secretária adjunta Gitane diz que esse dinheiro serviu para



ajudar custear a expansão dos CTA´s. A conselheira Maria Cecilia diz que é importante deixar
claro que estão tirando da proteção básica para investir em CTA.

A secretária adjunta Gitane lembra que o orçamento da saúde e da educação tem certa
prioridade e com isso a Assistência acaba sendo prejudicada.

A conselheira Tamara diz que é inaceitável que o secretário não se manifeste a respeito desse
parâmetro ridículo da secretária da fazenda, que parece que para ele está tudo bem com o
valor apresentado, deixa como proposta que a secretaria apresente o parâmetro do conselho
e não o da secretaria da fazenda. A presidente Maria Isabel diz que politicamente pode ser,
mas o sistema é fechado então só vai entrar o valor estabelecido pela secretaria da fazenda.

A presidente Maria Isabel coloca em regime de votação as resoluções.

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº XXX, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a não aprovação da Proposta
Orçamentária 2019 da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no
uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993,
alterada pela lei nº 12.435/11; a Lei Municipal nº 12.524, de 1 de dezembro de 1997; o
Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, o inciso XVII do Regimento
Interno e Resolução CNAS nº33/2013, na reunião extraordinária de 25 de Setembro de 2018:

Considerando que esta Proposta Orçamentária 2019 encaminhada para análise deste
Conselho pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS só
atende os parâmetros estabelecidos pela Secretaria de Fazenda;

Considerando o Regimento Interno do COMAS-SP, que em seu Artigo 37, Parágrafo Segundo,
item 1 coloca como atribuição da Comissão de Finanças e Orçamento “propor alterações,
quando necessárias, na proposta orçamentária do FMAS apresentada ao Plenário”;

Considerando as recomendações da Comissão de Finanças e Orçamento do COMAS-SP que
analisou a proposta em 20/09/2018;

Resolve:

Artigo 1º - Não aprovar a Proposta Orçamentária /2019 em anexo, encaminhada pela
Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, no valor de R$
1.284.289.518,00 por não atender as necessidades de manutenção e ampliação dos serviços
socioassistenciais do município de São Paulo.

Artigo 2 º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

MARIA ISABEL MEUNIER FERRAZ
PRESIDENTA – COMAS/SP



ANEXO I

Por nove votos a favor e três abstenções foi aprovada a resolução de não aprovação da
proposta Orçamentária /2019 em anexo, encaminhada pela Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social – SMADS, no valor de R$ 1.284.289.518,00.

RESOLUÇÃO COMAS - SP Nº XXX, DE 25 DE SETEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a aprovação da Proposta
Orçamentária 2019 para a Assistência Social no
município de São Paulo.

O Plenário do CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, no
uso das competências que lhe conferem a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993,
alterada pela lei nº 12.435/11; a Lei Municipal nº 12.524, de 1 de dezembro de 1997; o
Decreto nº 38.877, de 21 de dezembro de 1999; o artigo 3º, o inciso XVII do Regimento
Interno e Resolução CNAS nº33/2013, na reunião extraordinária de 25 de Setembro de 2018:

Considerando a Proposta Orçamentária 2019 no valor de R$1.526.000.000,00 encaminhada
para análise deste Conselho pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social – SMADS em 13/09/2018 atende em parte a continuidade dos serviços e ampliação da
rede do SUAS;

Considerando as alterações propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento, que incluem
reajustes para custeio das parcerias e verba de humanização;

Considerando o Regimento Interno do COMAS, que em seu Artigo 37, Parágrafo Segundo, item
1 coloca como atribuição da Comissão de Finanças e Orçamento “propor alterações, quando
necessárias, na proposta orçamentária do FMAS apresentada ao Plenário”;

Considerando os serviços e projetos analisados e aprovados pelo COMAS-SP em 2018 para o
exercício de 2019, particularmente aos direcionados às crianças e adolescentes.

Resolve:

Artigo 1º - Aprovar a Proposta Orçamentária 2019, encaminhada pela Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS, conforme anexo, no valor de R$
1.526.000.000,00, com o acréscimo da verba de humanização para os serviços no valor de R$
98.600.000,00, reajustes do custeio das parcerias para 2019 em 4,5% no valor de R$
51.000.000,00, totalizando uma proposta de R$ 1.675.600.000,00, a fim de garantir a
manutenção e ampliação dos serviços socioassistenciais do município de São Paulo.



Artigo 2º - Na execução orçamentária de 2019, a Secretaria Municipal de Assistência e
Desenvolvimento Social - SMADS deve respeitar a Resolução COMAS nº 788/2014, que dispõe
sobre a prestação de contas trimestral.

Artigo 3º - A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - SMADS deverá
encaminhar à Secretaria da Fazenda a proposta aprovada nesta Resolução.

Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

MARIA ISABEL MEUNIER FERRAZ
PRESIDENTA – COMAS/SP

ANEXO I

Por nove votos a favor e três abstenções foi aprovada a resolução da Proposta Orçamentária
2019, encaminhada pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social -
SMADS, conforme anexo, no valor de R$ 1.526.000.000,00, com o acréscimo da verba de
humanização para os serviços no valor de R$ 98.600.000,00, reajustes do custeio das parcerias
para 2019 em 4,5% no valor de R$ 51.000.000,00, totalizando uma proposta de R$
1.675.600.000,00, a fim de garantir a manutenção e ampliação dos serviços socioassistenciais
do município de São Paulo.

Encaminhamento da Plenária: I. Marcar reunião do Conselho Diretor e Conselheiros
Cecília, Natanael, Écio e Luís do COMAS-SP com Prefeito e Secretaria da Fazenda para
discutir os parâmetros; II. Secretaria Executiva enviar a resolução do COMAS-SP que
dispõe sobre a aprovação da proposta orçamentária 2019 para a Assistência Social no
município de São Paulo para o Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento
Social; e, III. Notificar o Ministério Público do Estado de São Paulo - MPESP das
resoluções aprovadas pelo COMAS-SP.
Nada mais havendo a tratar, a presidente Maria Isabel Meunier Ferraz agradece a presença de
todos e encerra a plenária às 12h30, enquanto eu, David Oscar, lavro a presente ata, que após
aprovação em plenário, será publicada no Diário Oficial da Cidade.


