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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 29 DE MARÇO DE 2019.

DARLENE TERZI DOS ANJOS AFONSO CAZARINI
PRESIDENTA COMAS-SP

ATA Nº06/2018 REUNIÃO PLENÁRIA EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE MARÇO DE 2019 DO
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP.
Aos vinte e nove dias de março de dois mil e dezenove, sexta-feira, no período das nove 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
nº225/2018, com a presença do(a)s: Conselheiro(a)s Titulares: Antônio Alexandre de Andrade
Patto, Darlene Terzi dos A. A. Cazarini, David Oscar,  Maria Silva Cavasin Matano e Jabs Cres
Maia Santos. Conselheiro (a)s Suplentes: Maria Cecília Herzer Mattos Apostolopoulos. Faltas
Justificadas: Damaris Lacerda, Fabiana Santos de Paula Silva, Maria Cristina e Anna Beatriz
Langue Peranovichi, Irma de Cássia Lins de Araújo e Maria Silvia Coviello Boscaino.
Composição da Mesa de Deliberação: Antônio Alexandre de Andrade Patto, Darlene Terzi dos

A. A. Cazarini, David Oscar, Maria Silva Cavasin Matano, Jabs Cres Maia Santos e Maria Cecília
Herzer Mattos Apostolopoulos, Vinicius Oliveira Carmo, Hélio De Oliveira, Antonio Souza
Navarro, Écio da Silva, Tamara dos Santos e Dulcineia Pastello.
Convidado (a)s: não houveram.

A Plenária inicia-se com verificação de quórum, justificativas e substituição dos Conselheiros
(as). Visto isso, a Presidenta explica o assunto a ser debatido na reunião, cujo assunto em
questão é a conta da aprovação do PMAS, este que já passou em comissão (CPP) e todos os
Conselheiros estão cientes em relação a atual situação da verba Estadual.
Dando continuidade, a Presidenta afirma que existiu uma reunião em aberto, na quarta – feira,
onde o DRADS esteve presente para esclarecer os motivos do atraso. Além do atraso em
questão, houve vários outros atrasos no sistema, porém, a ideia é conseguir encerrar o
processo (na Comissão) e dar OK para que essa verba seja liberada.
O Secretário Marcelo agradeceu a presença e a recepção na Plenária e explicou a real situação
do Gabinete, devido às mudanças que ocorreram no Gabinete, dito isso, se pôs à disposição
das Comissões.
Em seguida, a Presidenta questionou o Secretário Marcelo em relação ao PMAS, e em como
agilizar o processo, visto que o DRADS também está disposto em antecipar ou fazer a liberação
das verbas, e, existe um processo dentro da prefeitura. Ou seja, a proposta de DRADS é
referente a liberação das verbas para fechar o sistema.
Em sua resposta, o Secretário Marcelo mencionou seu encontro as 11h30min com o Secretário
da Fazenda, onde vai levar e questionar essa demanda e o que pode ser feito de imediato,
levando em conta a situação do débito com as entidades.



Em seguida a Presidenta trouxe outro questionamento, mas dessa vez em relação ao problema
com as CPAS, cuja informação dada é de que eles estavam encerrando o serviço, gerando caos
e desespero. Gostaria de saber o que aconteceu.
O Secretario Marcelo em sua resposta disse que em relação ao ocorrido, ficou sabendo
durante sua visita na madrugada em 2 CTAs. Mencionou que houve sim um problema, e que
foi falado com o coordenador Luciano juntamente com a entidade responsável para tentar
solucionar. Porém, está aguardando a reunião para então dar um posicionamento sobre essa
demanda.
Passa-se para a segunda parte da discussão, agora referente aos questionamentos por parte
dos Conselheiros, onde a Presidenta deu a palavra para os Conselheiros se manifestarem e
também para o Secretário Marcelo, ora interino, cuja presença foi fundamental na Plenária
Extraordinária.
Foram apresentados os questionamentos dos Conselheiros e seus desdobramentos. Dentre
eles, é de suma importância a recomendação para a SMADS em relação à agilidade do seu
sistema e também em não deixar acontecer o que está acontecendo atualmente com o plano
em aprovação, pois segundo as Comissões, a culpa toda referente aos atrasos foi em cima do
COMAS-SP.
A Conselheira Tamara chama atenção para a importância da presença do Secretário Marcelo e
explica a urgência do que vem acontecendo, pois as ultimas denuncias não foram pequenas.
Chamou atenção também para o ocorrido com a exoneração do ex Secretário José Castro,
referente a responsabilidade dos servidores em relação aos CTAS e a precarização dos serviços
assim como a publicação da portaria e instrução normativa sem qualquer formação e transição
do processo na Secretaria, bem como a prestação de contas. Foi visto como um descaso e
desorientação das Secretarias. As organizações passaram a diminuir o salário dos funcionários
por conta dos repasses que são baixos por conta da verba limitada além dos cortes que veem
acontecendo e em relação aos concursados. Ou seja, seu questionamento foi em relação a
orientação de trabalho.
Já a Conselheira Dulcinea trouxe em suas palavras a importância da existência da Secretaria na
cidade de São Paulo. Tornando-se necessário uma política clara de assistência social para dar
soluções as demandas, pois a configuração atual é de caos. Ainda, mencionou o pedido ao
prefeito pelo atendimento, que tratou com desrespeito essa questão, segundo a Conselheira.
Ou seja, questionou a atual situação com a responsabilização dos funcionários públicos, assim
como as parcerias e o travamento.
A Conselheira Cecília fez seu esclarecimento em relação as verbas, salários e demais
orçamentos para melhor entender o fechamento das contas e também a revogação do
Decreto.
O Secretário Marcelo afirma que o trabalho é em conjunto com as organizações e a Secretaria.
Já o Conselheiro David relata sua preocupação com o corte dos serviços estipulados pelo
Decreto, e que a importância do serviço não é dada corretamente.
O Conselheiro Antônio Patto menciona a escassez nos diálogos da Secretaria com as
entidades/organizações.
Por fim, a Conselheira Ivone questiona a ameaça da possibilidade de fechamento das
organizações em relação ao corte das verbas, além da precarização dos serviços. E por ultimo,
mas não menos importante, questiona a transferência dos CDCMs, transferência cujo não
estão de acordo.
O Secretário Marcelo esclareceu o posicionamento do atual prefeito Bruno Covas, e também o
posicionamento da secretaria SMADS.
Portanto, a Presidenta conclui a roda de questionamentos dizendo que o Conselho está à
disposição da Secretaria por causa do mesmo objetivo, ou seja, os usuários. E, alimentar o
sistema que garante o repasse da verba Estadual. Reforçou ainda, que o atraso não é culpa
nem da Secretaria e nem do COMAS-SP, e sim que são problemas técnicos do sistema e que
não houve atraso por parte das comissões.



Passa-se para a terceira parte da Plenária, onde analisaram a prestação de contas e mostraram
os valores dos repasses. Foram apresentados o Plano Municipal de Assistência Social, suas
diretrizes, o público alvo, e seus desdobramentos. O Plano é Estadual, lembra a Presidenta.

Os Conselheiros apresentaram dúvidas e inseguranças sobre o sistema que envolve o plano do
PMAS. E assim, foi constatado o atraso, este que assumiram que era para ter sido em
setembro, porém só foi liberado em novembro.
Passa-se para a quarta parte da Plenária, onde começaram a votação sobre a aprovação do
plano da PMAS que versa sobre o repasse dos recursos Estaduais.
Foi aprovada com consenso entre os Conselheiros.
Visto isso, a Presidenta juntamente com os Conselheiros fizeram os devidos ajustes na
Resolução nº 1290/2018 de 24 de janeiro, a qual versa sobre a aprovação do plano do PMAS,
autorizando assim, o repasse dos recursos Estaduais.

RESOLUÇÃO COMAS-SP Nº1433/2019, DE 29 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre a aprovação do cofinanciamento

estadual e autorizar a complementação de dados e a
sua inserção no sistema estadual, referente ao Plano
Municipal de Assistência Social - PMAS-WEB - 2018-
2021 aprovado.

O Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº12.524 de 1º de dezembro de 1997,
regulamentada pelo Decreto Municipal nº38.877 de 21 de dezembro de 1999; e, Resolução
COMAS-SP nº568/2012 de 09 de fevereiro de 2012 (Regimento Interno), em reunião
extraordinária da Plenária de 29 de março de 2019,

CONSIDERANDO a Resolução COMAS-SP nº1290/2018 de 24 de janeiro de 2018,
publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo - DOC-SP de 30 de janeiro de 2018, que
dispõe sobre a aprovação do Plano Municipal de Assistência Social - PMAS-WEB - 2018-2021
(Sistema Estadual).
RESOLVE:
Artigo 1º - Aprova o repasse do cofinanciamento estadual no valor de R$64.875.853,00
(sessenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta e três
reais), divididos em R$29.358.778,72 para a proteção social especial de alta complexidade,
R$12.824.147,64 para a proteção social especial de média complexidade e R$22.692.926,64
para a proteção social básica.
Art. 2º - Autorizar a complementação de dados e a sua inserção no sistema estadual, referente
ao Plano Municipal de Assistência Social - PMAS-WEB - 2018-2021 aprovado, conforme anexo
disponibilizado no site (www.prefeitura.sp.gov.br/comas) e redes sociais do COMAS-SP.
Artigo 3º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Darlene Terzi dos Anjos Afonso Cazarini
Presidenta COMAS-SP

A resolução foi aprovada. E, desta forma, encerra-se a Plenária Extraordinária. A presente ata
foi redigida pelo conselheiro Jabs Cres Maia Santos, nos termos regimentais atribuídos na
função de 1º Secretário.


