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CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP

COMUNICADO COMAS-SP Nº 144/2021

Publicado no DOC em 22/06/2021 – Pág. 48

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇÕES, E DE ACORDO COM O DISPOSTO NA LEI Nº12.524 DE 01.12.1997,
REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº38.877 DE 21.12.1999; COM AS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO
27 E INCISOS XI E XIV DO ARTIGO 28 DO SEU REGIMENTO INTERNO, COMUNICA A REALIZAÇÃO
ON-LINE DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA NO DIA 11 DE MAIO DE 2021 (TERÇA-FEIRA),
DAS 13:00 ÀS 17:00 HORAS, EM SEGUNDA CHAMADA ÀS 13H30M, POR MEIO DE
PLATAFORMA DIGITAL E USO DO APLICATIVO TEAMS.

MARCOS ANTONIO MUNIZ DE SOUSA
PRESIDENTE DO COMAS – SP

ATA Nº 08/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 11 DE MAIO DE 2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP.

Iniciada a reunião em segunda chamada, às 13h30min, na sede do COMAS/SP, foi verificada pela
Secretária Executiva, Sra. Graziela de Mattos Lima, a presença do(a)s conselheiro(a)s por
segmento:

Presentes:
Marcos Antonio Muniz de Sousa - Presidente

Equipe da Secretaria Executiva
Graziela Lima, Marcela Luchetta Bressani, Gessiane Sayuri Nogueira kudo, Max Nicola

Sociedade Civil
Antônio Alexandre Patto; Joselma Aparecida Souza dos Santos; José Benedito França Pereira;
Elton de Almeida Ribeiro; Maria José Mota de Borba; Solange Cristina Sampaio; Fábio Henrique
Pereira da Fonseca; Maria Silvia Coviello Boscaino;
Vanessa Vidovix Vieira da Silva; Dulcineia Pastrello; Maria Cecília H. M. Apostolopoulos;
Natanael de Jesus Oliveira

Poder público
Valéria Eloy da Silva kovac-SME; Edson Ribeiro da Silva -SMJ; Luciano Santos Araújo- SMPR;
Fenando Lima A. Marques – SMPR; Rosier Batista Custodio-SMADS; Lucia Helena da Silva-SMS,
Cássia Liberato Muniz Ribeiro-SMS; Márcio Castellan Armond-SF, Raissa Fontelas Rosado
Gambi-SGM; Helaine Cristina da Silva Cunha-SEHAB; Edson Ribeiro da Silva - SMJ
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Ausências

Sociedade Civil

Daiane Natalli Reis Malveira (não justificada); Jurandir Santo Zanetti(justificada); Saimon Leal
Pereira (não justificada); Reinaldo Vilela (não justificada)

Poder Público
Patrícia Barbosa -SME (não justificada); Maria Aparecida M. de Moraes – SF (não justificada);
José Carlos Damasceno-SGM (não justiçada); Daiane Castro Chaves – SEHAB (não justificada)
Regina Célia da Silveira- SMJ (justificada)

Composição da mesa:

Marcos Antonio Muniz de Sousa - Presidente

Poder público:

Valéria Eloy da Silva kovac-SME; Edson Ribeiro da Silva -SMJ; Luciano Santos Araújo- SMPR;
Rosier Batista Custodio-SMADS; Lucia Helena da Silva-SMS, Márcio Castellan Armond-SF,
Raissa Fontelas Rosado Gambi-SGM; Helaine Cristina da Silva Cunha-SEHAB; Edson Ribeiro da
Silva - SMJ

Sociedade Civil:

Antônio Alexandre Patto; Joselma Aparecida Souza dos Santos; José Benedito França Pereira;
Elton de Almeida Ribeiro; Maria José Mota de Borba; Solange Cristina Sampaio; Maria Silvia
Coviello Boscaino; Vanessa Vidovix Vieira da Silva.

Convidados: Marco Tulio Alonso Rossini – SEGES; Nazareth Cupertino-FAZ; Olga Lembo-
Doutores da Alegria, Mariana Kyler Kruchin-SEGES, Allan Carvalho-Coordenador do FET SUAS
(Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS)

Após a conferência das presenças e organização da Mesa de Votação e aprovação da pauta o
Presidente do Comas Sr. Marcos Antônio Muniz de Sousa, abriu a reunião dando as boas vindas
e agradecendo a participação de todos (as), e passou então aos itens da pauta:

Debatida a recomposição das Comissões Temáticas e Grupos de trabalhos das representações
externas o Presidente deu posse a Conselheira suplente Cássia Liberato Muniz Ribeiro
representante da Secretária Municipal de Saúde - SMS. Deu posse a Conselheira Rosier Batista
Custódio, ora como Titular e a sua Suplente a Conselheira Sylmara Andreoni Vettorello Ramires,
ambas da SMADS. Na sequência solicitou ao 1º Secretário para confirmar a indicação do Poder
Público para o cargo de Vice Presidente no que foi informado que a indicação era de Rosier
Batista Custódio, que foi então empossada como Vice Presidente do Comas, tendo recebido
cumprimentos e manifestações de apoio.
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Feita a leitura do relato da reunião do Conselho Diretor Ampliado - CDA de 07/05/2021, com
ajustes no texto dos quais segue reproduzido no texto final da ata (Anexo I).

Foram aprovados os relatos das reuniões ordinárias da Comissão de Relações
Interinstitucionais – CRI de 27/04/201 (período da manhã) de 04/05/2021 (período da manhã
e tarde. (Anexo II e III)

DELIBERADO: DEFERIMENTO da Manutenção da Inscrição: Instituto Solid Rock Brasil,
Sociedade Amigos do Bairro de Vila Progresso e Adjacências; DEFERIMENTO de Manutenção de
Serviço: Gaia – Grupo de Assistência do Idoso, à Infância e à Adolescência; DEFERIMENTO
De Manutenção de Programa: Associação Nobrega de Educação e Assistência Social - Aneas,
sendo todas as deliberações com base nos pareceres técnicos, emitidos em face das verificações
“in loco” e nas documentações apresentadas e detalhado relado da Coordenadora da CRI.

Feitos relatos da CPP ordinária de 29/4/2021 e conjunta extraordinária com CFO de mesma
data, que vão juntadas nos anexos (Anexo IV); reunião ordinária do dia 06/05/2021 (Anexo V)
e da reunião ordinária da CFO de 6/5/2021 (Anexo VI). Sobre a reunião conjunta houve intensos
debates sobre a questão do Plano do SASF e a alteração da tipificação, com contribuições dos
conselheiro(a)s Maria Mota, Maria Cecília H. M. Apostolopoulos, Rosier Batista Custódio,
Natanael de Jesus Oliveira, José Benedito França e pelo chat também, que vão reproduzidas nos
anexos (Apêndice II ) e agendada reunião específica para tal.

A coordenadora da Comissão de Controle e Monitoramento das Deliberações das Conferências
CMCDC fez um breve resumo acerca dos relatos das reuniões extraordinárias da Comissão de
Controle e Monitoramento das Deliberações das Conferências - CMCDC de 14/04/21, 19/04/21
e ordinária de 05/05/21, aos quais serão encartados na ata da plenária de número 09 de
25/05/2021, tendo havido debates e contribuições da Conselheira Maria Cecília H.M.
Apostolopoulos e menção a notório saber da FLACSO (Faculdade Latino-Americana de Ciências
Sociais), cujo trabalho foi também desenvolvido para a Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos do Governo Federal.

Retirado de pauta o relato da reunião do GT- Denuncia do dia 14/04/2021.

Feito breve relato do andamento do GT do Regimento e sua reunião de 30/04/21, não havendo
matéria para deliberação. (Anexo VII)

Inclusão de Pauta

Maria Mota fez inclusão de homenagem pelo falecimento do Conselheiro Carlos Henrique de
Aquino carinhosamente chamado de Carlinhos.

INFORMES

O Conselheiro José Benedito França pede esclarecimentos quanto à solicitação do VT e VR dos
do segmento dos usuários(a)s, esclarecendo a Secretaria Executiva que faz o acompanhamento
diário da solicitação e o processo SEI de n° 6024.2018/0007592-5 foi remetido à pesquisa de
mercado.

Informe da Comissão Organizadora Central - COC: reunião 18/05 às 10h, Comissão de Ética:
reunião 17/05 às 14h
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Nada mais a ser tratado, o Sr Presidente Marcos Muniz, agradecendo a presença e participação
de todos, encerrou a reunião às 17h54m, solicitando ao 1º Secretário a gentileza da lavratura da
ata, tendo havido também a colaboração da 2ª. Secretária na elaboração.

APÊNDICES

I - RELATOS DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS E GRUPOS DE TRABALHO
Período: 27 de abril a 07 de maio de 2021

ANEXO I

Reunião ordinária do Conselho Diretor Ampliado – CDA de 07/05/2021

RELATO DE REUNIÃO DO CDA – 07/05/2021
CONSELHO DIRETOR AMPLIADO – CDA
DESCRIÇÃO: Reunião Ordinária
REALIZAÇÃO: Virtual, por vídeo chamado com utilização do aplicativo TEAMS.
DATA: 07/05/2021 (sexta-feira) – Horário do Inicio: 9.30 h. Horário do Termino
Efetivo: 12h07minh.
Conselheiros (as) Presentes:
Sociedade Civil:
Presidente: Marcos Antônio Muniz de Sousa, Conselheiros (as): Antônio Alexandre
Patto (usuário), Natanael de Jesus Oliveira (Organização); Maria José Mota de
Borba(Sindsep), Maria Silvia Coviello Boscaino( Organização)Solange Cristina Castro
Sampaio( trabalhadora).Maria Cecilia H.M.Apostolopoulos ( Organização)
Poder Publico:
Edson Ribeiro da Silva – SMJ – 1º Secretário
Ausentes:
Não foram registradas ausências.

Assessoria: (Secretaria Executiva)
Graziela Matos, Max Nicola Gonçalves Lucio, Marcela Luchetta Bressani, Gessiane
Sayuri Kudo, Cesar de Lucca.

Pautas:

Demandas Novas

1. Data: 28/04/2021 – Manifestação da coordenação do Comitê POP RUA
pela entidade Associação Reciclazaro para vacinação de todo(a)s
trabalhadores(a)s das entidades não conveniadas. Solicitam apoio do
COMAS para o levantamento de organizações e projetos que tenham
colaboradores que estejam atuando de forma direta e constante com
pessoas em situação de rua, crianças, adolescentes e idosos para
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documentar o diálogo com o MP e com área da saúde competente.-
Encaminhamento: Marcela da Secretaria Executiva, vai levantar os
dados e envia-los por e-mail.

2. Data: 30/04/2021 – e-mail direcionado ao COMAS pela Promotoria dos
Direitos do Idoso – Ofício nº 773/2020-PJDH-IDOSO sobre o núcleo de
convivência de idosos, em especial do fechamento de unidades e
reclamações sobre eventuais insuficiências de vagas. Encaminhamento:
Enviar para C.P.P.

3. Data: 30/04/2021 – Denúncia dos cadastradores da FUNDAC que
trabalham em condições insalubres e precárias e reclamam pelo
posicionamento da direção do SENALBA e SIMTRAEMFA.
Encaminhamento: Enviar oficia com urgência, pelo CDA e através da
Graziella.

4. Data: 06/05/2021 SEI n° 6018.2021/0027323-1 - Designação da
servidora Cássia Liberato Muniz Ribeiro, RF 743.346-8 para, na
qualidade de suplente como representante da Secretaria Municipal da
Saúde - SMS, integrar o Conselho Municipal de Assistência Social de São
Paulo – COMAS/SP em substituição a servidora Jeniffer Caroline M.T
Cancherini, RF 7797168/1, conforme Portaria SGM 115, de 15 de abril
de 2021, publicada no D.O em 16/04/2021. A servidora não tomou
posse na plenária do dia 27/04/2021 porque compareceu após do
horário da segunda chamada das 13h30m Encaminhamento: Para
posse na próxima plenária.

5. Data: 06/05/2021 SEI n° 6024.2021/0003106-0 - Designação da
servidora Rosier Batista Custódio, RF 878.569-4 e suplente Sylmara
Andreoni Vettorello Ramires, RF 589.994-0 como representantes da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SMADS em
substituição a servidora Irma de Cássia Lins de Araújo, RF 78634-9 e da
Rosier Batista Custódio, RF 878.569-2, ora suplente. Encaminhamento:
Para posse na próxima plenária.

6. Data: 06/05/2021 - Revisão do ofício referente ao atraso das verbas
federais. Encaminhamento: Aprovado o texto com orientação do
pronto envio.
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7. Carta de Serviços – 156 – Informações das principais atribuições do
COMAS para o Munícipe no portal 156. Encaminhamento: Enviar
previamente por e-mail para análise das sugestões.

8. Fala do conselheiro França como convidado às 10h: Previamente
autorizado pelo Presidente, o Conselheiro França compareceu a reunião
para fazer uma denúncia em face de Conselheiro não identificado sobre
questões envolvendo moradores de rua. Natanael ponderou que a
denúncia deve ser feita por escrito. Encaminhamento: Para análise no
âmbito da Comissão de Ética.

Informes:

1- Data: 07/05/2021 Conselheira Cecilia, pediu para incluir este informe
pois precisava se ausentar para questões de tarefas no âmbito de suas
atribuições na OSC relativamente ao acolhimento de idosos. Falou sobre
as providencias da Conferência e noticiou reunião para 10/5/21 sobre o
escopo e metodologia da Conferência como virtual e reunião da COC em
princípio para 17/05/21 as 14h. Encaminhamento: Será enviada pela
Sayuri, da área técnica da Comissão, pesquisa junto aos Conselheiros
sobre modelagem da Conferência

2- Data: 06/05/2021 – PMAS – anuência do Conselho no sistema PMAS
referente às inserções relativas à reprogramação de recurso estaduais
de 2020 para 2021 – Assunto já resolvido.

3- Data – 06/05/2021 – Visita do Presidente do COMAS ao 14º andar, local
proposto para possível alteração da sede do COMAS. Encaminhamento:
Aprovado sendo que o Presidente informou que vai acompanhar o
cronograma da obra para evitar intercorrências no funcionamento das
rotinas do COMAS,

4- Data 07/05/2021 – A Conselheira Solange Sampaio informou do evento
que será realizado no dia 18/05, dia nacional de combate à exploração
infantil, e ponderou com os Conselheiros a participação do COMAS-SP
no evento. Encaminhamento: A Conselheira Solange levará o indicativo
de interesse do Conselho em participar do evento.

Pauta da Plenária de 11/05/2021

Aprovada a pauta de plenária de 11/5/2021, com debate sobre o relato da CFO de
06/05/21, no que diz respeito a 1ª. reunião conjunta CPP-CFO prevista dentro do
cronograma estabelecido de 15 dias, relativa ao tema do plano da SASF. Ficou
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entendido que nesta 1ª. reunião haverá discussão da distribuição das tarefas e
metodologia a ser adotada;

No item da CRI foram acrescentadas que serão 04 (quatro) processos de
manutenção e nenhum de inscrição.

O Presidente agradeceu a compreensão havida em razão de sua recente falta por
questões de doença em família, envolvendo o seu pai (84 anos)

Coordenação: Marcos Antônio Muniz de Souza

Relatoria: Edson Ribeiro da Silva

ANEXO II

Reunião ordinária da Comissão de Relações Interinstitucionais -CRI de 27/04/2021

Relato da Reunião

Nome da Comissão: Comissão Relações Interinstitucionais - CRI

Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP

Endereço: Praça Antônio Prado, nº33, 12º andar, Centro, São Paulo-SP

Dia: 27/04/2021 Horário: Das 09:00 às 12h30min

Conselheiros Presentes:

Poder Público: Edson Ribeiro da Silva, Luciano Santos Araújo, Valéria Eloy da Silva
Kovac, Ronaldo Cancian

Sociedade Civil: Maria Silvia Coviello Boscaino, Fábio Henrique Pereira da Fonseca,
Solange Cristina Castro Sampaio, José Benedito França Pereira, Vanessa Vidovix Vieira
da Silva

Ausências Justificadas:

Poder Público:

Sociedade Civil: Marcos Antônio Muniz de Sousa

Conselheiros Ausentes:

Poder Público: José Carlos Damasceno

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados: Erica e Marcelo representantes da Associação Semear Esperança Social -
ESPERANÇA e Adriano representante do Instituto Severino Fabriani para Crianças
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Surdas

PAUTA:
1) Atendimento da OSC. Associação Semear Esperança Social - ESPERANÇA

Observações e justificativas da Comissão: A Comissão se reuniu com os representantes da organização, sendo o
atendimento voltado para a solicitação de inscrição: nº1526/2018-ORG. Os representantes da organização fizeram
uma apresentação dos serviços e do trabalho ofertado.
Ouvida a explanação do trabalho realizado, a Comissão fez a solicitação para que a organização apresente os
seguintes documentos e esclarecimentos: relatório de atividades, descrevendo as atividades ofertadas, a periodicidade
e o atendimento às famílias; informe sobre o quadro de recursos humanos, detalhando a quantidade, as funções e os
cargos, carga horária, e os vínculos empregatícios, presença de funcionários contratados, prestadores de serviços e
voluntários. As informações são importantes para que a Comissão prossiga com sua análise.
Encaminhamentos: A CRI solicita para que a organização envie informações complementares.
Deliberação do Plenário:

2) Atendimento da OSC. Instituto Severino Fabriani para Crianças Surdas
Observações e justificativas da Comissão: A Comissão se reuniu com o representante da organização neste dia, sendo
o atendimento voltado para a solicitação de inscrição: nº1711/2020-PROJ. O representante da organização fez uma
apresentação do Projeto Vida, objeto do respectivo pleito.
Ouvida a explanação do trabalho realizado, a Comissão fez a solicitação para que a organização apresente os
seguintes documentos e esclarecimentos: os números de atendidos e de encaminhamentos feitos; faixa etária; descreva
as atividades ofertadas, sua periodicidade e do atendimento às famílias; informe sobre o quadro de recursos humanos,
detalhando a quantidade, as funções e os cargos, carga horária, e os vínculos empregatícios, presença de funcionários
contratados, prestadores de serviços e voluntários. As informações são importantes para que a Comissão prossiga com
sua análise.
Encaminhamentos: A CRI solicita para que a organização envie informações complementares.
Deliberação do Plenário:

Coordenação: Maria Silvia Coviello Boscaino
Relatoria: Valéria Eloy da Silva Kovac /

apoio da equipe técnica Secretaria Executiva
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ANEXO III

Reunião ordinária da Comissão de Relações Interinstitucionais -CRI de 04/05/2021

Nome da Comissão: Comissão Relações Interinstitucionais - CRI

Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social de São Paulo - COMAS-SP

Endereço: Praça Antônio Prado, nº33, 12º andar, Centro, São Paulo-SP

Dia: 04/05/2021 (terça-feira)    / Horário: Das 09:00 às 12h30min e das 13h30min às
16h30min

Conselheiros Presentes:

Poder Público: Edson Ribeiro da Silva, Luciano Santos Araújo, Valéria Eloy da Silva
Kovac

Sociedade Civil: Maria Silvia Coviello Boscaino, Solange Cristina Castro Sampaio, José
Benedito França Pereira, Fábio Henrique Pereira da Fonseca, Vanessa Vidovix Vieira
da Silva, Saimon Leal Pereira

Ausências Justificadas:

Poder Público:

Sociedade Civil: Marcos Antônio Muniz de Sousa,

Ausências Não Justificadas:

Poder Público: José Carlos Damasceno, Ronaldo Cancian

Sociedade Civil:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

PAUTA:
1) Análise dos Processos - Solicitação de Inscrição e Solicitação de Manutenção

da Inscrição
Observações e justificativas da Comissão: A comissão analisou nos dois períodos (manhã
e tarde) os processos das organizações sociais que pleiteiam inscrição no COMAS-SP e
também os das inscritas que solicitam a manutenção das suas inscrições. Os processos
encontram-se no ponto da comissão no Sistema Eletrônico de Informações - SEI da
Prefeitura de São Paulo. A coordenadora e a equipe técnica da secretaria executiva fizeram
a distribuição dos processos para cada um dos conselheiros para relatoria neste dia, e para
isso foi seguida a ordem cronológica da data de entrada das solicitações. Para facilitar a
distribuição dos processos foi seguida a lista com os números dos processos que estão no
ponto da CRI para análise, e na qual constam relacionados os expedientes em ordem
cronológica de entrada.

Foi analisado o seguinte processo de solicitação de inscrição:
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Protocolo Nome CNPJ Data de
Entrada no
COMAS-SP

Assunto SAS Encaminhamento

1359/2015-
SERV

Comitê para Democratização da
Informática - CDI

00.969.401/0001-54 12/11/2015 Pedido de
Reconsideração do
Indeferimento da

Solicitação de
Inscrição de SERVIÇO

da Organização

Sé A Comissão propõe
realizar reunião com a

organização para
subsidiar a análise do

pedido de
reconsideração.

Foram analisados os seguintes processos de solicitação de manutenção da inscrição:
Inscriçã

o
Nome CNPJ Data da

Inscrição
Assunto SAS Data de

entrega da
manutençã

o

Encaminhamen
to

223/201
1-ORG

Instituto
Solid Rock

Brasil

07.987.317/000
1-02

15/03/201
2

Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Vila
Maria

27/04/2017
17/09/2020

A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de
deferimento.

247/201
2-SERV

GAIA -
Grupo de

Assistência
ao Idoso, à
Infância e à
Adolescênc

ia

07.040.234/000
1-01

24/05/201
3

Manutenção
da Inscrição

de
SERVIÇO

da
Organização

de 2019

Santo
Amaro

26/04/2019 A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de
deferimento.

398/201
2-ORG

Sociedade
Amigos do
Bairro de

Vila
Progresso e
Adjacência

s

49.478.019/000
1-37

20/06/201
2

Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

São
Miguel
Paulista

25/04/2019 A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de
deferimento.

415/201
2-PROG

Associação
Nóbrega de
Educação e
Assistência

Social -
ANEAS

33.544.370/000
1-49

01/08/201
4

Manutenção
da Inscrição

de
PROGRAM

A da
Organização

Pinheiro
s

/Perus

24/10/2020

Referendada
s:

02/05/2017
e

11/05/2018
a

30/04/2021

A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de
deferimento.

A Comissão também fez a análise das manutenções das inscrições: nºs 229, 232, 239, 259,
268, 279, 317, 318, 324, 338, 342, 348, 349, 351, 353, 369, 378, 387, 402, 417, 418, 427, e
468. Para estas, a Comissão solicita para que as organizações enviem documentos
atualizados e informações complementares para subsidiar a sua análise. Dentre os
documentos, foram solicitados: ata de eleição e de posse da atual diretoria, registro
atualizado no CMDCA-SP, e em alguns casos o estatuto social e CNPJ (matriz e filiais) com
as últimas alterações. A CRI para alguns casos solicitou o número de atendidos e o
detalhamento do quadro de RH.
Encaminhamentos: A Comissão analisou o total de 29 processos, e encaminha para
deliberação do plenário 04 processos de manutenção de inscrição. E, no total de 24
processos, a Comissão solicita documentos atualizados e informações
complementares a fim de subsidiar sua análise.
Deliberação do Plenário:

2) Inscritas com finais de 0 a 3 que não entregaram o pedido de manutenção
em 2020



11

Observações e justificativas da Comissão: A Comissão discutiu a respeito das organizações
inscritas com finais de 0 a 3 que não entregaram o pedido de manutenção em 2020,
conforme exigência da Resolução COMAS-SP nº1538/2019.
Diante do apresentado pela equipe técnica da secretaria executiva de que 48 organizações
não cumpriram o prazo da entrega em 2020, a Comissão encaminhou por reiterar o ofício
e entrar em contato com essas organizações, a fim de alcançar um resultado final com o
maior número de organizações entregando a manutenção.
Encaminhamentos: A Comissão solicita para que a equipe técnica da Secretaria Executiva
reitere os ofícios e entre em contato com as organizações que não entregaram em 2020.
Deliberação do Plenário:

Coordenação: Maria Silvia Coviello Boscaino
Relatoria: Valéria Eloy da Silva Kovac / apoio da equipe técnica Secretaria Executiva

ANEXO IV

Reunião ordinária da Comissão de Políticas Públicas, Legislação e Defesa e Garantia de
Direitos – CPP de 29/04/2021

Comissão Temática: Comissão de Políticas Públicas, Legislação, e Defesa e Garantia de
Direitos - CPP.

Descrição: Reunião Ordinária Ampliada da CPP

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

Endereço: Rua Antônio Prado, nº33 - 12º andar, Centro, São Paulo/SP

Realização: VIRTUAL, por aplicativo

Dia: 29/04/2021 (quinta-feira)   /  Horário: 09:00 horas às 12h30min

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: José Benedito França Pereira, Solange Cristina Castro Sampaio, Maria
Cecília H. Mattos Apostolopoulos, Elton de Almeida Ribeiro, Joselma Aparecida Souza dos
Santos, Dulcinea Pastrello, Natanael de Jesus Oliveira, Maria José Mota de Borba

Poder Público: Fernando Lima A. Marques, Irma de Cássia Lins de Araújo, Ronaldo Cancian

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados: Alessandra Jesus, Geania, Anderson, Andrea SASF DGM, Cleonice, Edilaine,
Valdirene, Ligia SASF Jabaquara, Silvio SASF I Cidade Ademar, Fátima Silva, Rayane Braga,
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Madalena, Rodrigo, Sandra Sanctis, Luzinete, James Nogueira, Fernando, Gorette - SASF
Itaim, Lúcia, Márcio Paz, Clédia - SASF Bom Retiro, Edilaine, Ricardo, Silvana, Valquiria Luz,
Wilson Pordeus Dedis, Adriana Furlaneti, Andreia Cristina J. C., Mariana - SASF AME, Rute,
Raquel - SASF São Luiz 2, Jeane

Pauta:
1) Reunião ampliada sobre os SASFs

Observações e justificativas da Comissão: Foram convidados a SMADS, os responsáveis
pelo serviço, as organizações e os trabalhadores. O objetivo é discutir os SASFs, e incluir
na discussão o Programa Criança Feliz. Foi socializado o material produzido pelos
trabalhadores.

A CPP realizada em 29/04 iniciada com a discussão sobre o SASF.
Irma, coordenadora da comissão, inicia a reunião desejando bom dia a todos/as e solicita,

já que temos convidados, que seja esclarecido a pauta do SASF.
Assim, a conselheira Maria Mota explicou que o motivo pelo qual decidiu-se convidar

trabalhadores do SASF para discutir o trabalho realizado está relacionado tanto as denunciais
recebidas pelo Conselho sobre a redução de verba do convênio, sem contudo, se fixarem apenas
no custeio do serviço, já que junto a essas denúncias são acrescidas de informações sobre
dificuldade em manter o funcionamento, haja visto entrega por 2 OSC que tomaram a decisão
de não mais manter a parceria.

Os conselheiros Cecília e Natanael resgatam o histórico da implantação do serviço na
Cidade de São Paulo, com complementação de Maria Mota, desde a transição do Programa Ação
Família para o serviço SASF.

Em posterior, Fernando Bento, que atuou na gestão de SASF e que no período da
discussão para aprovação do Programa Criança Feliz participou do GT que amplamente realizou
o debate.

Convidado Fernando Bento,
aponta que na atual gestão governamental foram fechados 5 SASFs, enquanto que no

Plano de Meta aponta que 5 novos deveriam ser abertos. Com o programa Criança Feliz, um
programa dentro de um serviço prejudica por dentro, pois inviabiliza o Plano aprovado em sessão
pública.

Aponta ainda o descumprimento da Resolução do CNAS que implica na
adequação/alteração do serviço sem apresentar para aprovação do Conselho com implicador.

Como cumprir metas do SASF atendendo o programa Criança Feliz? Questiona. E sem
acesso a nenhum sistema ficam mais tempo que o previsto na Portaria em acompanhamento da
família. E nesse momento de pandemia, refere que a SMADS se utiliza desse dado de forma
inadequada ao considerar que o serviço é incapaz de cumprir o seu objetivo.

Alerta ainda sobre o recurso não utilizado destinado ao programa Criança Feliz jogando
sobre os ombros dos trabalhadores a responsabilidade de sua execução.

Questiona sobre o atendimento à primeira infância e sobre o acórdão 914/2020 sobre o
SASF. Refere que fizeram 1 documento em 2018 ao COMAS que até o presente momento, não
foi respondido.

Conselheira Maria Mota
refere não crer que tal documento não tenha sido respondido ainda, e solicita ser

contrariada e que a resposta seja encaminhada ou se ainda não o foi, que a discussão deverá ser
feita e respondida.
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Faz memória de quando acompanhou a transição do Ação Família para o SASF e como o
serviço se faz importante, chegando à famílias, onde ninguém mais chega, contudo, a equipe se
faz insuficiente para tanta demanda.

Conselheiro Natanael
esclarece que as reprogramações da verba do Criança Feliz, que foram aprovadas, assim

o foram com ressalvas

Irma
refere que foram realizadas várias discussões sobre o SASF, em momentos diferentes,

não tendo ficado parado. Discutido ainda no PLAS. Alguns pontos que foram apresentados
poderão ser esclarecidos na reunião conjunta a tarde e propõe que os conselheiros da CPP
acompanhem o debate sobre essa temática até que a CPP seja recomposta, após sua saída da
coordenação.

Fernando
relembra que o parecer do COMAS em 2017 apontou falta de conteúdo técnico,

recusando o programa Criança Feliz está embasado no Acordão do Tribunal de Contas da União
e no período os trabalhadores foram acusados de que por questões políticas não queriam aceitar
o programa, e acrescenta os seguintes questionamentos:

- Até quando serão feitas reprogramar a verba?
- Se essa gestão de SMADS vai respeitar a deliberação da Conferência Nacional

de 2017 de desvincular o Programa Criança Feliz da Assistência Social?
Defende que esse Programa não seja vinculado ao SASF por conta da ilegalidade que

representa. Se recorda que quando Isabel, anterior presidente do COMAS, agradeceu a
apresentação dos documentos que comprovam a ilegalidade dessa ação.

- Como SMADS vai avaliar o impacto do trabalho realizado no SASF para
cumprimento do Criança Feliz?

- Por que esse Programa ainda não foi devolvido ainda por SMADS? Por que a
Cidade está insistindo em organizar seu atendimento, na Proteção Social Básica, através
de um Programa que só tem ocasionado prejuízo?
E aponta que se os serviços tivessem escrito um projeto similar e colocado dentro do

SASF, já teriam sofrido punição, em razão do impacto que impacta a execução do atendimento
SASF.

Acrescenta ainda, que qualquer que seja a punição de SMADS a qualquer trabalhador ou
serviço pelo não cumprimento do Programa é equivocada.

Solicita que o Programa seja avaliado pelos conselheiros e se possível recomendado à
SMADS que assim o seja, uma vez que não é contra a PNAS na Cidade, tão pouco contra SMADS.
Deseja que a política seja realiza através de um CRAS e CREAS fortes, com servidores públicos
trabalhando, com possibilidade de servidores supervisionando um número reduzido de serviços
para que possam dar maior atenção a cada um, principalmente nesse momento de pandemia, o
quanto o SASF tem sido importante no atendimento e no acompanhamento das famílias e
usuários. Até mesmo para que consigam fazer o cadastro, como foi no ano passado, pois mesmo
tendo celular, várias famílias não sabiam com fazê-lo. Tendo o SASF um papel fundamental.

Conselheira Cecília
agradece a apresentação do Fernando e acrescenta, que estão reprogramando essa

verba sem um Plano, sob pena de perder a o recurso, mas não sabe onde seria gasto. E aponta
que se for apresentado dessa forma novamente, votará em contrário e fará campanha para que
não seja reprogramada.
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Refere que na última reunião a verba do Federal estão atrasadas e questiona o motivo
pelo qual não está sendo liberada, seria porque temos verba não gasta?

Partilha que em anos anteriores, em sessão pública, sua OSC elaborou um Plano de
trabalho dizendo que iriam atender o Programa Criança Feliz, sem apresentar detalhes, pois não
os tinha, e não tem, mas apontaram. A Supervisão de Cidade Ademar solicitou que fosse retirado,
pois se fosse mantido não seria aprovado. Na ocasião não compreendeu a contradição.

Recentemente, renovou outro termo de convênio do SASF e lhe foi requerido que
apontasse que iria atender, pois não tinha informado. Outra contradição. O que demonstra que
a Secretaria esta perdida. Aponta que o COMAS tem obrigação técnica, moral de supervisionar e
ver como encaminha.

Natanael
refere preocupação com a fala da Cecília, pois se não foi aprovado pelo COMAS e será

discutido na reunião da tarde, como pode estar sendo apontado em Edital para sessão publica?
E aponta ainda que a verba do Criança Feliz não seria pra execução do SASF.

O Programa Ação Família teve começo terá meio e fim, como todos os programas e se
tornou SASF, o Criança Feliz é um Programa de Governo, mudando o governo, o Programa irá
acabar?

Entende que a reunião conjunta CPP/CFO terá bastante o que discutir com esses
questionamentos apontados na CPP.

Questiona ainda, sobre essa verba para execução do SASF, uma vez que é um serviço que
dispõe de verba própria e que a verba do Criança Feliz é para este fim apenas.

Natanael
responde que não compreendeu muito bem, pois tem sido descontado verba do serviço

na renovação dos novos termos, mas no Plano de Ação consta como ampliação do RH para
atendimento do Programa Criança Feliz

Cecília, refere que com o Programa, muda o público alvo sem alterar o RH e trabalhará
de outra maneira e essa maneira precisa ser entendida.

Maria Mota
nesse sentido, esta sendo discutido a tipificação do serviço.

Cecilia
compreende que SMADS deixará de custear o SASF com recurso municipal e passará a

custear com recurso federal.

Maria Mota
alerta para a responsabilidade do Conselho em discutir a tipificação do serviço com a

base, não podendo discutir tipificação do serviço apenas em Comissão.

Cecília
questiona ainda onde está o erro ao qual a secretaria se referiu no repasse do SASF, pois

até o presente momento não ficou claro e as OSC não tiveram escolha para renovar, pois os
termos já chegaram com o valor reduzido, outras não.

Maria Mota
informa que não poderá estar presente a tarde e solicita que em situações posteriores

que sejam reagendas outras reuniões conjuntas que possam ser informadas com maior
antecedência para que seja possível se programar para participar.
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Irma
refere que alguns dos questionamentos feitos estão respondidos ou parcialmente

respondidos no Plano de Ação e sugere que para otimizar o tempo e qualificar o debate todos
leiam o documento no intervalo entre a CPP e a Conjunta.

Fernando
apela aos conselheiros servidores para que não se enganem com a redução de custo

apresentado, se fazem a defesa do serviço público, em um momento no qual estão sendo
atacados. Questiona se a secretaria aceitaria de deixar de receber do governo federal parte do
cofinanciamento de CRAS/CREAS/Centro POP porque não executa a NOB RH, porque não tem
servidor nas unidades. Seria o mesmo que estão fazendo com o SASF, avaliam que o serviço não
executa, não é eficiente então reduz, sendo essa uma estratégia de terceirização. Que todos
fiquem atentos, uma vez que seria o mesmo principio, se SMADS não aceita ser avaliada assim,
então que não avalie seus serviços dessa forma.

Os descontos dos atuais mais de 3mil reais, tem prejudicado os serviços, embora, pareça
ser pouco o valor, não é. E convida a todos a fazerem visita a todos os serviços na Cidade para
conhecerem.

Conselheira Solange
refere que após ouvir a todos/as não sabe se faz sentido discutir reprogramação quando

se faz necessário discutir a tipificação do serviço. Assim, alerta para a necessidade de estudarmos
com mais tempo e cuidado para conseguirmos fazer uma aprovação

Irma
refere que o debate realizado na CPP não terá influencia na reunião conjunta

programada para a tarde.

Solange
refere que manterá seu posicionamento e que não se faz possível descartar o debate

feito.

Irma
refere que no momento oportuno a conselheira poderá apontar seu posicionamento.

Conselheira Dulcinéia
rememora que o objetivo da CPP é discutir o SASF com a participação dos trabalhadores

e se possível com a participação dos usuários, pois a cada dia que é pautado mais retalhado fica.
Quanto a reunião conjunta com a CFO compreende que vão discutir a verba para execução do
serviço.

Como encaminhamento para CPP sugere manter a discussão ampla sobre o SASF.

Natanael
reforça a necessidade de ler os documentos para reunião da reunião, pois não sabe se

SMADS irá responder aos ofícios que foram enviados. E na Resolução do COMAS, já consta para
debater a desvinculação do Criança Feliz do SASF.

Irma
finaliza dizendo que será necessário discutir a metodologia e operacionalização do SASF

e com se dará o acompanhamento do serviço, e a aponta a importância de manter o
acompanhamento do serviço.
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Solicita a secretaria executiva que reenvie o Plano pra todos, pois alguns conselheiros
informam que não receberam e encaminha aos convidados que estão acompanhando a reunião
e solicitaram.

Considera adequado que o acompanhamento do desdobramento, bem como do serviço,
será importante, assim, recomenda ao Natanael, Cecília e Dulcineia, por conhecerem todo o
histórico desse processo Criança Feliz/SASF, a partir da reunião conjunta, apresentem da CPP aos
demais conselheiros qual foi o desdobramento.

Observação: Em razão da ampla discussão do sobre o SASF, não se fez possível discutir os demais
pontos, ficando estes para a próxima CPP

Encaminhamentos:

2) Encerramento da Parceria (Termo de Convênio nº76/SMADS/2016) - Serviço de
Atendimento Social à Família e Proteção Básica no Domicílio
Mantenedora: OSC. AVIB

Observações e justificativas da Comissão: E-mail de 15/03/2021, com cópia para SMADS,
encaminhado pelo 12° Gabinete da vereadora Elaine do Quilombo Periférico. Assunto -
Pedido de revogação do encerramento do convênio de n°76/SMADS/2016 entre a SMADS
e a organização sem fins lucrativos Associação de Voluntários Integrados no Brasil com
atuação como Serviço de Atendimento Social à Família e Proteção Básica no domicílio
com finalização prevista para o dia 30/04/2021. Na CPP de 25/03 foi definido o envio de
dois ofícios: SMADS e organização, ambos solicitando informações sobre os motivos do
encerramento do convênio. A organização respondeu em 18/04, e estamos no aguardo
da reposta por SMADS.
Encaminhamentos:

3. SEI 6024.2021/0002935-0 - Plano de Ação dos SASFs
Observações e justificativas da Comissão: A SMADS encaminha o Plano de Ação dos SASFs
para reprogramação das verbas federal e estadual. A matéria está na pauta da reunião
conjunta com CFO no período da tarde.
Encaminhamentos: Informe para o período da tarde.

4. Ofício encaminhado pela OSC. ASCOM
Observações e justificativas da Comissão: Ofício encaminhado em 08/04 pela Associação
Comunitária São Matheus direcionado a SMADS, SAS SÉ, Coordenação da CPAS,
Ministério Público, CMDCA, COMAS, Secretária da SMADS, Secretário Adjunto da SMADS
quanto a exequibilidade da nova metodologia (Sistema SIGRC) interposta pela
coordenação da CPAS aos Serviços Especializados em Abordagem Social a Pessoas em
Situação de Rua. Dentre outros aspectos, há a preocupação de quais profissionais serão
designados para trabalhar com o sistema sem que haja desvio de função, haja vista que
o SEAS tem apenas um terminal e não tem equipe suficiente. A SMADS respondeu o ofício
afirmando que o representante legal, Sr. Francis, havia se reunido com a coordenação da
CPAS e os gerentes dos SEAS SÉ, Cambuci e Liberdade, SEAS República, Bela Vista e
Consolação, Santa Cecília e Bom Retiro, solicitando a implantação das caixas do Sistema
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SIGRC para maior agilidade e que, inclusive, já tinha adquirido o Smartphones para
operacionalizar o sistema.
Encaminhamentos:

Coordenação: Irma de Cássia Lins de Araújo
Relatoria: Maria José Mota de Borba

ANEXO V

Reunião ordinária da Comissão de Políticas Públicas, Legislação e Defesa e Garantia de
Direitos – CPP de 06/05/2021

Comissão Temática: Comissão de Políticas Públicas, Legislação, e Defesa e Garantia de
Direitos - CPP.

Descrição: Reunião Ordinária da CPP

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

Endereço: Rua Antônio Prado, nº33 - 12º andar, Centro, São Paulo/SP

Realização: VIRTUAL, por aplicativo

Dia: 06/05/2021 (quinta-feira) / Horário: 09:00 horas às 12h30min

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: José Benedito França Pereira, Solange Cristina Castro Sampaio, Maria
Cecília H. Mattos Apostolopoulos, Elton de Almeida Ribeiro, Joselma Aparecida Souza dos
Santos, Saimon Leal Pereira, Dulcinea Pastrello, Natanael de Jesus Oliveira, Maria José Mota
de Borba

Poder Público: Fernando Lima A. Marques

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público: Ronaldo Cancian

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados:

Pauta:
1) Avaliação da Reunião Conjunta da CPP e CFO de 29/04

Observações e justificativas da Comissão: Avaliação da reunião conjunta que teve como
pauta o plano de ação dos SASFs para reprogramação das verbas federais. Ficou definido
que primeiro a CPP irá elencar os pontos de ajustes, em especial quanto às questões
técnicas discutidas no período da manhã de 29/04. O segundo encaminhamento é o de
que haverá nova reunião conjunta no prazo de 15 dias.
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Encaminhamentos: Solicitado para que a equipe técnica da Secretaria Executiva envie
por e-mail o áudio da reunião conjunta de 29/04, a tipificação do SASF e o plano de ação
para reprogramação. A CPP fará a discussão dos materiais na próxima reunião.

2) Ofício Eletrônico PJDH-IS nº386/2020-T
Representação Civil MP nº43.0725.0000772/2020-8

Observações e justificativas da Comissão: Ofício encaminhado pela Promotoria de Justiça
de Direitos Humanos em 20/08/2020. A PJDH-IS envia cópias do despacho Ministerial e
da Representação apresentada pelo Comitê em Defesa da Vida e da População em
Situação de Rua, anexos, para conhecimento e concomitantemente indaga o COMAS-SP
sobre haver algum projeto ou outra iniciativa relativa à questão do respeito aos direitos
da população em situação de rua pelos agentes de zeladoria urbana (“rapas”).
Encaminhamentos: Envio de ofício para a PJDH-IS com pedido de escusas pelo atraso na
manifestação do Conselho e informando não haver projeto específico, não tendo
incidência sobre os pelos agentes de zeladoria urbana. O Conselho participou de
discussões para revisão do Decreto Municipal nº57.069/2016, com a publicação da nota
pública em 13 de maio de 2017. Além disso, cabe ao Conselho a fiscalização dos serviços
que estão executando as políticas públicas na Cidade de São Paulo, meios pelos quais faz
a defesa de direito dos usuários do SUAS, e nessa especificidade, da população em
situação de rua, via atendimento nos serviços conveniados e rede estatal.

3) Ofício encaminhado pela OSC. ASCOM
Observações e justificativas da Comissão: Ofício encaminhado em 08/04/2021 pela
Associação Comunitária São Matheus direcionado a SMADS, SAS SÉ, Coordenação da
CPAS, Ministério Público, CMDCA, COMAS, Secretária da SMADS, Secretário Adjunto da
SMADS quanto a exequibilidade da nova metodologia (Sistema SIGRC) interposta pela
coordenação da CPAS aos Serviços Especializados em Abordagem Social a Pessoas em
Situação de Rua. Dentre outros aspectos, há a preocupação de quais profissionais serão
designados para trabalhar com o sistema sem que haja desvio de função, haja vista que
o SEAS tem apenas um terminal e não tem equipe suficiente. A SMADS respondeu o ofício
afirmando que o representante legal, Sr. Francis, havia se reunido com a coordenação da
CPAS e os gerentes dos SEAS SÉ, Cambuci e Liberdade, SEAS República, Bela Vista e
Consolação, Santa Cecília e Bom Retiro, solicitando a implantação das caixas do Sistema
SIGRC para maior agilidade e que, inclusive, já tinha adquirido o Smartphones para
operacionalizar o sistema.
Encaminhamentos: Envio de ofício para a SMADS solicitando os esclarecimentos sobre
as mudanças e os impactos para os trabalhadores.

4) Inclusão da Conselheira Solange sobre a CMESCA
Observações e justificativas da Comissão: A Conselheira traz o relato da reunião da
CMESCA. Expõe a iniciativa da CMESCA de realização de uma live para discutir a temática
do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, com participações de SMADS,
SMDHC, CMDCA e serviços que trabalham com SPVV.
Encaminhamentos: Encaminhamento ao CDA a fim de definir pela participação na live e
sobre a representação do Conselho na mesa de discussão.
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Coordenação: Maria José Mota de Borba
Relatoria: Solange Cristina Castro Sampaio

ANEXO VI

Reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento – CFO de 06/05/2021

Nome da Comissão: Comissão de Finanças e Orçamento – CFO.
Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS/SP
Endereço: Praça Antonio Prado, nº 33 – 12º andar
Dia: 06/05/2021 Horário Das 13h30 às 16h00.
Realização: virtual, por meio de aplicativo.

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Dulcineia Pastrello e Natanael de Jesus de Oliveira.

Poder Público: Edson Ribeiro e Rosier B. Custódio
Assessoria Técnica: (Secretaria Executiva): Max Nicola Gonçalves Lucio
Convidados: -

Pauta:
1) Prestação de contas trimestral – cofinanciamento federal

Relato circunstanciado:

Os integrantes da CFO iniciaram a apreciação das informações apresentadas
pela SMADS e o debate sobre o novo formato do parecer da CFO.

Encaminhamentos da Comissão:

a) Iniciada a apreciação das informações e considerando que são bastantes
volumosas, os conselheiros e conselheiras deliberaram concluir a análise
na próxima reunião.

Deliberação do Plenário:

2) Prestação de contas trimestral – cofinanciamento estadual

Relato circunstanciado:

Os integrantes da CFO iniciaram a apreciação das informações apresentadas
pela SMADS.

Encaminhamentos da Comissão:
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a) Iniciada a apreciação das informações e considerando que são bastantes
volumosas, os conselheiros e conselheiras deliberaram concluir a análise
na próxima reunião.

Deliberação do Plenário:
Coordenação Natanael de Jesus Oliveira

Relatoria: Rosier B. Custódio

ANEXO VII

RELATO DA REUNIÃO DO GT REGIMENTO INTERNO - 30/04/2021

Comissão Temática: Grupo de Trabalho - GT para estudo e a revisão do Regimento Interno
do COMAS-SP.

Descrição: Reunião Ordinária do GT Regimento Interno

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

Endereço: Rua Antônio Prado, nº33 - 12º andar, Centro, São Paulo/SP

Realização: VIRTUAL, por aplicativo

Dia: 30/04/2021 (sexta-feira) / Horário: das 09:00 às 12:00 horas

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Fábio Henrique Pereira da Fonseca, José Benedito França Pereira, Joselma
Aparecida Souza dos Santos, Vanessa Vidovix Vieira da Silva.

Poder Público: Edson Ribeiro da Silva, Rosier Batista Custódio.

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Maria José Mota de Borba, Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos,
Natanael de Jesus Oliveira, Solange Cristina Castro Sampaio, Elton de Almeida Ribeiro.

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Antônio Alexandre de Andrade Patto.

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Max Nicola Gonçalves Lúcio, Marcela Luchetta
Bressani, Graziela Matos de Lima, Gessiane Sayuri Nogueira Kudo, César Augusto de Lucca

Convidados:
Pauta:

1) Quadro Comparativo
Observações e justificativas da Comissão: Continuidade da análise a partir do artigo 3º no quadro
comparativo do regimento vigente e minuta de alteração de 2017.
Relato da reunião:
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As conselheiras, os conselheiros e a equipe técnica do COMAS seguiram na análise o Regimento
Interno, foi deliberado a respeito do inciso II do Art 3º do Regimento a proposta de incluir nesse
inciso os planos permanentes e sazonais, com proposta de inclusão de dois parágrafos
definindo o que seriam estes. Podendo eliminar repetições dos nomes dos planos e demais
repetições ao longo dos incisos deste artigo.
Ao concluir a análise dos dois primeiros incisos, num total mais de 27 incisos a Conselheira

Vanessa Vidovix destacou a semelhança e, algumas vezes repetição dos conteúdos dos incisos,
no que diz respeito a menção dos planos. Neste sentido, a Conselheira se prontificou a
organizar os textos dos incisos de modo que o artigo se torne mais claro, contundente e sem
repetições.
Ao final da reunião todos concordaram com a sugestão de as Conselheiras Vanessa, Rosier e o
Conselheiro Fabio revisarem as repetições referente as menções de planos ao longo dos incisos
do Art 3º para que no próximo encontro o Artigo possa ser analisado sem as repetições.
Os três agendaram para o dia 05/05/21 a reunião para juntos fazerem a revisão.
Encaminhamento: as Conselheiras Vanessa Vidovix e Rosier Custódio e o Conselheiro Fábio
Henrique farão uma proposta de organização dos conteúdos dos incisos do artigo 3º da Minuta
do Regimento de modo a dar maior clareza e eliminar repetições. A proposta será apresentada
na próxima reunião do GT, dia 14 de maio.

Coordenação: Rosier Batista Custódio
Relatoria: Vanessa Vidovix Vieira da Silva

II -TRANSCRIÇÃO DO CHAT DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA_2021-11-05

[11/05 12:58] "Cássia Liberato (Convidado)"
Boa Tarde a todos. Sou a Cássia Liberato suplente de SMS

[11/05 12:59] Marcos Antonio Muniz De Sousa
boa tarde

[11/05 13:01] Edson Ribeiro da Silva
Boa tarde a todos(as) Edson Ribeiro Titular SMJ

[11/05 13:05] Raissa Fontelas Rosado Gambi
Boa tarde! Raissa - suplente SGM

[11/05 13:07] VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC
Boa Tarde

[11/05 13:09] Nazareth Cupertino (Convidado)
Nazareth FAS

[11/05 13:09] VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC
Boa Tarde ! Valéria SME Titular

[11/05 13:11] Marco Tulio Alonso Ronsini
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Marco - Novo Suplente da Secretaria Executiva de Gestão (SEGES), da Secretaria de
Governo Municipal (SGM), conforme publicação no DOMSP em 07/05/2021 (ainda sem
posse)

[11/05 13:11] Lúcia Helena da Silva (Convidado)
Boa tarde. Lúcia SMS

[11/05 13:11] Sylmara Andreoni Vettorello Ramires
a Rosier não está conseguindo entrar.

[11/05 13:11] Rosier Batista Custodio
Pessoal, estou acessando o chat

[11/05 13:12] Graziela de Mattos Lima
Sr. Marco Tulio pode, por gentileza, pode me passar por aqui o número do SEI?

[11/05 13:13] Marco Tulio Alonso Ronsini
Claro!

[11/05 13:13] Marco Tulio Alonso Ronsini
Processo SEI nº 6024.2021/0003106-0

[11/05 13:19] Allan Carvalho (Convidado)
boa tarde!

[11/05 13:20] "\"Olga - Doutores da Alegria (Convidado)\""
Olga Lembo Doutores da Alegria. Boa tarde!

[11/05 13:21] Graziela de Mattos Lima
obrigada

[11/05 13:21] Allan Carvalho (Convidado)
Allan Carvalho Coord FETSUAS-SP Fórum Estadual d@s TrabalhadorXs do SUAS

[11/05 13:22] Allan Carvalho (Convidado)
é regulamentar a segunda chamada!

[11/05 13:23] Allan Carvalho (Convidado)
o costume é seguir para garantir a mais ampla participação!

[11/05 13:23] Graziela de Mattos Lima
sim, o Presidente já se posicionou

[11/05 13:23] Mariana Kiefer Kruchin
Mariana Kruchin Nova titular da Secretaria Executiva de Gestão (SEGES), da Secretaria de
Governo Municipal (SGM), conforme publicação no DOMSP em 07/05/2021 (ainda sem
posse)

[11/05 13:34] Marcio Castellan Armond
presente
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[11/05 13:34] Fernando Marques (SMSUB - Suplente) (Convidado)
Presente

[11/05 13:36] Rosier Batista Custodio
Claro!

[11/05 13:36] Allan Carvalho (Convidado)
muito bom!!! Carlinhos Presente!!!

[11/05 13:38] Maria José Mota de Borba
Carlinhos, Presente!

[11/05 13:38] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
Carlinhos Presente!

[11/05 13:39] Rosier Batista Custodio
Justíssimo

[11/05 13:58] Allan Carvalho (Convidado)
não se deve abrir ess precedente! Pauta inserida na hora já trouxe muitos problemas a este
Conselho!

[11/05 13:58] Allan Carvalho (Convidado)
muitos e graves! inclusive!

[11/05 14:00] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
Ordem de fala:
Maria Mota
Cecília Apostolopoulos

[11/05 14:01] Nazareth Cupertino (Convidado)
Acho que Natanael está certo

[11/05 14:04] Allan Carvalho (Convidado)
a palavra para os incritod tem q ser garantida se for sobre esse tema! Qustão de ordem!

[11/05 14:05] Mariana Kiefer Kruchin
Mariana Kruchin

[11/05 14:05] Graziela de Mattos Lima
desculpa Mariana

[11/05 14:05] Maria José Mota de Borba
de acordo
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[11/05 14:05] ELTON (Convidado)
de acordo

[11/05 14:05] Edson Ribeiro da Silva
De acordo

[11/05 14:05] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
De acordo

[11/05 14:06] VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC
De acordo

[11/05 14:07] Felinto Carlos Fonseca da Cunha
de acordo

[11/05 14:08] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
a participação é aberta

[11/05 14:09] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
Próximas falas:
Natanael
Rosier

[11/05 14:10] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
foi um fluxo acordado

[11/05 14:11] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
Próximas falas:
Rosier
Mariana

[11/05 14:16] Marco Tulio Alonso Ronsini
Claro!Obrigado Graziela.

[11/05 14:17] Graziela de Mattos Lima
comassp@prefeitura.sp.gov.br

[11/05 14:18] Maria José Mota de Borba
fico sua disposição da Sylmara, para conversar sobre a CPP caso deseje, pois sou a relatora

[11/05 14:22] Allan Carvalho (Convidado)
A COC não absolve a CMCDC, elas vão trabalhar simultaneamente! Foi antecipada a
convovação da COC para contribuir na operação da Organização das Conferências.

[11/05 14:22] Maria José Mota de Borba
mas, podemos ir recompondo as demais no decorrer

[11/05 14:23] Maria José Mota de Borba
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da semana

[11/05 14:23] Maria José Mota de Borba
enviando para os conselheiros a planilha com as Comissões, dias e horários

[11/05 14:23] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
também concordo se não vamos dar conta das pautas e já tínhamos acordado com os
interesse dos conselheiros (as)

[11/05 14:24] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
sobre as recomposições

[11/05 14:24] Rosier Batista Custodio
Perfeito, Marcos

[11/05 14:25] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
dos GTS

[11/05 14:26] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
Não era a Tuca

[11/05 14:27] Rosier Batista Custodio
Dr e querido Sr. Patto

[11/05 14:31] Allan Carvalho (Convidado)
As contribuições por chat estão sendo incorporadas as atas? peço esse esclarecimento!
obrigado!

[11/05 14:33] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
Próximas falas:
Maria Mota

[11/05 14:36] Maria José Mota de Borba
então está certo França

[11/05 14:48] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
Próximas falas:
José França
Cecília

[11/05 14:55] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
Próximas falas:
Cecília
Rosier
Natanael

[11/05 15:02] Maria José Mota de Borba
dia nacional de combate à exploração infantil
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[11/05 15:05] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)

18 de Maio - Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes

[11/05 15:12] Sylmara Andreoni Vettorello Ramires
OSC GAIA -Tem NCI GAIA para 200 usuários SAS Santo Amaro

[11/05 15:46] Maria José Mota de Borba
ok França

[11/05 15:46] Maria José Mota de Borba
de acordo

[11/05 15:47] Graziela de Mattos Lima
é que as vezes França é para contribuir com o esclarecimento

[11/05 15:49] Allan Carvalho (Convidado)
a pergunta que não quer calar...o q faz um Programa que não é de Assistência Social, como
o Criança Feliz, enfiado de goela abaixo, em um serviço com uma tipificação específica da
cidade de São Paulo, atrapalhando sua excução, senão inviabilizando-a, sendo que esse tal
criança feliz, tem tamanhas dificuldade e lacunas que tb inviabilizam sua excecução!???

[11/05 15:49] Allan Carvalho (Convidado)
pedi primeiro esse esclarecimento, Rosier!

[11/05 15:50] Rosier Batista Custodio
Ótimo Allan, estamos alinhados, quanto a primeiro esclarecer

[11/05 15:52] Allan Carvalho (Convidado)
Peço esclarecimento...Existe intenção de SMADS em transformar na práticas os SASf's em
crianca feliz? Existe intenção de smads em regulamentar o criança feliz dentro dos SASF's, o
q na prática ja se mostrou por tantas maneira totalmente inviável?

[11/05 15:53] Allan Carvalho (Convidado)
maneiras*

[11/05 15:55] Nazareth Cupertino (Convidado)
Esse criança feliz nunca deveria ter sido aprovado, todos nós sabemos como isso
aconteceu...

[11/05 16:05] Mariana Kiefer Kruchin
Caros, terei que sair para um compromisso na Secretaria, até a próxima plenária. Mariana
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[11/05 16:06] Maria José Mota de Borba
boa tarde e até

[11/05 16:06] Rosier Batista Custodio
Obrigada pela presença, Mariana

[11/05 16:06] Mariana Kiefer Kruchin
grata

[11/05 16:22] Allan Carvalho (Convidado)
Essa seria a questão a ser sanada, com os dois questionamentos q apresentei! o q SMADS
quer efetivamante? tem que haver essa transparência!!!

[11/05 16:25] Geraldo FAS (Convidado)
INSCRIÇÃO

[11/05 16:26] Allan Carvalho (Convidado)
Contribuição não dá!!! isso não pode ficar para trás!...

[11/05 16:28] Maria José Mota de Borba
eu também, na próxima leva de inscrição

[11/05 16:29] Graziela de Mattos Lima
Ok: Cecília e Maria Mota na fila de inscrição

[11/05 16:30] Rosier Batista Custodio
Geraldo, soube que você esteve doente. Bom saber que está saudável e curado. Bom
retorno

[11/05 16:32] Geraldo FAS (Convidado)
Estive internado com COVID. Realmente é muito bom esta de volta.

[11/05 16:32] Geraldo FAS (Convidado)
Obrigado

[11/05 16:32] Rosier Batista Custodio
Que bom!

[11/05 16:33] Geraldo FAS (Convidado)
*estar

[11/05 16:35] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
Próximas falas:
Cecília
Maria Mota
Natanael
José França
[11/05 16:41] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
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Próximas falas:
Natanael
José França
Marcos

[11/05 16:48] Rosier Batista Custodio
Maria Mota, estou de acordo com sua fala

[11/05 16:50] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
Próximas falas:
Natanael
José França
Marcos
Allan Carvalho

[11/05 16:52] Rosier Batista Custodio
Foi clara e estou de acordo, Maria

[11/05 16:54] Sylmara Andreoni Vettorello Ramires
Muito importante sua fala de se apropriar da Tipificação do SASF e norma técnica

[11/05 16:55] Maria José Mota de Borba
a norma técnica não entrará no debate porque ela não veio para o COMAS

[11/05 16:55] Sylmara Andreoni Vettorello Ramires
a antiga

[11/05 16:55] Maria José Mota de Borba isso sim

[11/05 16:56] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
Natanael lembrando que dia 20 passa dos 15 dias

[11/05 16:59] Marcio Castellan Armond
Prezados, precisarei me retirar. Boa tarde a todos.

[11/05 17:04] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
De acordo

[11/05 17:04] Allan Carvalho (Convidado)
que o plano de ação do SASF, não misture água suja com vinho!!! é minha expectativa!

[11/05 17:05] Vanessa Vidovix (Guest) (Convidado)
pessoal talvez eu precise sair até 17h15

[11/05 17:05] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
a proposta da Cecilia

[11/05 17:07] Fabio Fonseca (Convidado)
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Prezados,, dado o avançar da hora, terei que me ausentar, boa tarde à todos!

[11/05 17:08] Raissa Fontelas Rosado Gambi
Pessoal, terei que sair. Abs, Raissa

[11/05 17:10] Maria José Mota de Borba
pessoal, vou precisar sair

[11/05 17:10] Maria José Mota de Borba
boa tarde a todos/as

[11/05 17:13] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
Próxima fala:
Rosier

[11/05 17:14] Rosier Batista Custodio
Sayuri, eu retirei minha inscrição

[11/05 17:15] Graziela de Mattos Lima
ok

[11/05 17:15] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
Ok!

[11/05 17:18] Gessiane Sayuri Nogueira Kudo
Próxima fala:
José França

[11/05 17:24] Marco Tulio Alonso Ronsini
Pessoal, também tenho uma outra reunião agora.Agradeço a oportunidade!

Até a próxima Plenária.

[11/05 17:36] Vanessa Vidovix (Guest) (Convidado)
Precisarei sair pessoal. Desculpem....

[11/05 17:38] Joselma Santos
Pessoal peco desculpa mas pelo adiantar da hora eu estou ficando sem bateria e sem
internet movel por isso estou saindo da reuniao !! Desde ja agradeco pela compreensão!!
Tenha todos uma boa tarde !!

[11/05 17:39] Graziela de Mattos Lima
obrigada Joselma

[11/05 17:40] Rosier Batista Custodio
Pessoal, em breve precisarei sair da reunião

[11/05 17:42] Nazareth Cupertino (Convidado)
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Gente acho que a discussão tem que ser na comissão...

[11/05 17:42] Rosier Batista Custodio
Exato, Nazareth

[11/05 17:47] Rosier Batista Custodio
Graziela, posso esclarecer

[11/05 17:47] Rosier Batista Custodio
se vc quiser

[11/05 17:48] Graziela de Mattos Lima
pode sim

[11/05 17:48] Graziela de Mattos Lima
Número do SEI 6024.2018/0007592-5

[11/05 17:54] Rosier Batista Custodio
Boa tarde!

[11/05 17:54] Edson Ribeiro da Silva
Boa tarde a todos(as) muito obrigado.


