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

COMUNICADO COMAS-SP Nº 145/2021

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 25 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 09/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 25 DE MAIO DE 2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP.

Presentes:
Marcos Antonio Muniz de Sousa - Presidente

Equipe da Secretaria Executiva
Graziela Lima, Marcela Luchetta Bressani, Max Nicola, Gessiane Sayuri Nogueira, Daniele
Abrileri, Jonathan Henrique Gomes

Sociedade Civil
Antonio Alexandre Patto; Daiane Natalli Reis Malveira; Dulcineia Pastrello; Elton De
Almeida Ribeiro; Fábio Henrique Pereira Da Fonseca; José Benedito França Pereira;
Joselma Aparecida Souza Dos Santos; Maria José Mota De Borba; Natanael De Jesus
Oliveira; Solange Cristina Castro Sampaio

Poder público
Cássia Liberato Muniz Ribeiro - SMS; Edson Ribeiro Da Silva - SMJ; Fernando Lima A.Marques-
SMPR; Helaine Cristina Da Silva Cunha – SEHAB; Lúcia Helena Da Silva – SMS; Luciano Santos
Araújo – SMPR; Márcio Castellan Armond – SMF; Marco Túlio Alonso Ronsini – SEGES; Mariana
Kiefer Krunchin – SEGES; Rosier Batista Custodio -SMADS - Vice-Presidenta; Sylmara Andreoni
Vettorello Ramires – SMADS; Valeria Eloy Da Silva Kovac- SME

Ausentes:

Sociedade Civil
Jurandir Santo Zaneti; Maria Cecília H. M.Apostolopoulos; Maria Silvia Coviello Boscaino -
Febraeda; Reinaldo Vilela; Saimon Leal Pereira; Vanessa Vidovix Vieira Da Silva -Nurap



Poder Público
Daiane Castro Chaves- SEHAB; Jose Carlos Damasceno – SGM; Jose Carlos Damasceno - SGM–;
Maria Aparecida M.De Moraes – SMF; Patricia Barbosa- SME; Raissa Fontelas Rosado Gambi-
SGM; Regina Celia Da Silveira Santana - SMJ

Composição Da Mesa:

Marcos Antonio Muniz De Sousa – Presidente (Sociedade Civil)

Poder Público:

Edson Ribeiro Da Silva - SMJ – Titular; Helaine Cristina Da Silva Cunha – SEHAB; Lúcia Helena Da
Silva - SMS – Titular; Luciano Santos Araújo - SMPR – Titular; Márcio Castellan Armond - SMF-
Titular; Mariana Kiefer Krunchin - SEGES – Titular; Rosier Batista Custodio-SMADS; Valeria Eloy
Da Silva Kovac- SME

Sociedade Civil:

Antonio Alexandre Patto; Daiane Natalli Reis Malveira; Dulcineia Pastrello; Elton De Almeida
Ribeiro; Joselma Aparecida Souza Dos Santos; Maria José Mota De Borba; Natanael De Jesus
Oliveira; Solange Cristinacastro Sampaio

Plenária iniciada na segunda chamada, as 13h30 por Marcos Muniz, presidente do
COMAS.

Feita a conferência dos conselheiros e composição da mesa, Marcos, anunciou a posse
de dois novos conselheiros.

O conselheiro Alexandre Patto disse que a ordem estava inversa. As conselheiras Maria
Mota, Rosier B. Custódio e Marco Muniz destacaram que essa sequência foi aprovada
no CDA.

O Conselheiro Alexandre Patto destacou que o CDA não se sobrepõe a Plenária e o
Presidente, Conselheiro Marcos Muniz, esclareceu que esta sequência de atos permite
a posse dos Conselheiros novos que participarão da leitura e aprovação da pauta
posteriormente.

A Plenária aprovou a sequência de atos proposta pelo CDA e foi dada posse aos novos
conselheiros Mariana Kiefer Krunchin e Marco Túlio Alonso Ronsini, ambos da Secretaria
Executiva de Gestão.

O convidado Alderon Costa sugeriu uma inclusão de pauta sobre a vacinação dos
profissionais da rede não conveniada à SMADS na cidade SP e ela foi acatada pelo
conselheiro Natanael. Assim, seguindo o Regimento Interno, o Conselheiro Natanael
solicitou a incluso de pauta. O conselheiro José França solicitou a inclusão de Informe



sobre o Vale Alimentação e o Vale Transporte dos conselheiros segmento usuários.
Ambas inclusões foram aprovadas.

Foi realizado a leitura da pauta:
- Secretaria executiva não recebeu os relatos dos dias 14 e 17 de abril da CMCDC e do
dia 14/04 do GT Denuncia. Então foram retirados da pauta.

Conselheiro José França cobrou sobre justificativa por não haver a ata da última reunião
para ser apreciada e aprovada e cobrou justificativa da ausência da Conselheira Daiane
nas reuniões anteriores.

Marcos informou que não cabiam aqueles questionamentos naquele momento, indicou
que os esclarecimentos seriam feitos no momento devido e solicitou a leitura da pauta.
Quanto a conselheira Daiane, se a mesma está presente, compõe a mesa.

Conselheira Rosier solicita a retirada dos itens 7.3, 7.5 e 7.8 sendo os relatos das
seguintes comissões: CFO, COC e a recém criada Comissão de ética, uma vez que a
relatoria de 3 comissões foi acumulada em 1 única semana e não foi possível enviar a
tempo.

Conselheiro Edson Ribeiro solicita a retirada do relato do CDA do dia 21/05.

Rosier, explica que pela primeira vez solicitou a retirada da dos relatos por acumulo.

Graziela secretaria executiva, informa que temos em média 33 reuniões por mês no
Conselho e as vezes ultrapassa esse número. Esclarece que relatos das comissões são
diferentes das ATAs que tem mais informações e pautas. Comenta sobre a elaboração
do TR de degravação como uma possibilidade.

José França, refere que as reuniões são a cada 15 dias e que no regimento, no artigo 15,
precisa prever a apreciação e aprovação da ATA da última reunião. Comenta que esse
acúmulo pode gerar problema para o Conselho, que terá que fazer a aprovação de mais
de uma ATA em uma mesma reunião. Não sendo responsabilidade da secretaria
executiva pela redação das atas. Diz que este conselho tem rasgado nosso regimento
interno, transformando essa lógica em prática recorrente. Diz que não compactua com
esse desrespeito ao regimento do COMAS por considerar que abre precedente para
descumprimento de outros artigos. Crítica, ainda, que esse processo de atas tem sido
ineficiente

Rosier: esclarece não estão rasgando o regimento, e sim, seguindo-o, sendo que nesse
momento pedindo uma exceção para o cumprimento das devidas atribuições. Não tem
nenhuma lógica de desrespeito com relação a rasgar o regimento nem tem havido um
desrespeito do regimento. Informa que a sobrecarga dos conselheiros é real e deve ser
considerada. Acontece poucas vezes e já aconteceu antes no COMAS. Reforça, ainda, a
importância o processo de efetivação do TR de degravação, porque vem para contribuir
com os registros das reuniões. Rosier discorda sobre a ineficiência apontada pelo
conselheiro José França



Maria Mota: refere ter entendido que já tinham superado este assunto, pois o
regimento contempla que as ATAs devem ser lidas e apreciadas na reunião, mas que na
impossibilidade, serão apresentadas em reunião posterior. Concorda com aspectos da
Rosier sobre a sobrecarga aos conselheiros, e discorda de França quanto a suposta
ineficiência e desrespeito ao regimento. Sendo que a ausência de ATAs na plenária não
são frequentes. Muitas vezes a elaboração de relatos e ATAs ocorre para além das
atribuições e demandas de cada conselheiro ao longo do dia, como durante as noites e
finais de semana. Afirma que todos os conselheiros tem que ter esse lugar de cuidado
com todo mundo, respeitando os colegas e que ninguém está fazendo “corpo-mole”.
Os/as conselheiros/as não tem disponibilidade de 100% de horário livre para se dedicar
ao COMAS, tem horários de trabalho a cumprir.
Quem não faz a ATA fica mais confortável para criticar e por vezes pode não
compreender ou não se solidarizar com aqueles conselheiros e conselheiras que fazem
as fazem.

Marcos Muniz, reforça que a relatoria da ATA estando em atraso não justifica um
comportamento de desrespeito por parte de qualquer conselheiro nas reuniões do
COMAS. Fala que é muito cômodo que quem não ATA ficar atacando no âmbito pessoal
os conselheiros e as conselheiras. Pede educação, reconhece que a cobrança da ATA é
legítima e diz que fica até envergonhado ter que ficar chamando atenção de outros
conselheiros adultos, considerando que temos 33 reuniões conforme informado por
Graziela. Menciona, ainda, que se for necessário, como já aconteceu em outras ocasiões,
é possível chamar uma reunião extraordinária para aprovar as atas pendentes;

José França, informa que aponta o incômodo na plenária porque não recebemos a ATA
para leitura e nenhum e-mail explicando o motivo. Menciona que não tem problema se
aprovarmos mais de uma ATA em uma mesma reunião, caso tenha um aviso antecipado
sobre isso. Desde que frequenta o COMAS sempre observou a leitura da ATA no início
das plenárias, mas nesta gestão, essa leitura não tem acontecido. O foco não é ofender
nenhum conselheiro em específico, mas sim defender o regimento, para que este seja
cumprido.

Natanael: refere que a ATA é importante em cada reunião, mas a plenária é soberana.
Se a plenária está dizendo que não vai haver apreciação da ata nesta reunião, aprova-se
isso e segue para a discussão das demais pautas.

Rosier: ninguém está infringindo o regimento;

Composição das Comissões e GTs
Max: Pelo regimento interno, o Bolsa Família é a única comissão que precisa ser
paritária. Temos 4 representantes da sociedade civil, mas precisa de mais um
representante do poder público.

Graziela: Raíssa pediu para sua representação ser trocada



Maria Mota: sugere para que seja enviado por email as planilhas com as Comissões para
composição dos conselheiros, assim agilizará, considerando que a reunião será extensa
e tem muitas pautas. Reforça que é importante que sejam anexados as Resoluções de
cada GT, e sinalizado quando uma comissão precisar ser paritária ou não, pois não sabia
que a comissão do Bolsa Família era paritária;

Conselheira Mariana Kiefer: informa que tiveram acesso ao regimento, mas não aos
documentos internos das comissões. Pede para que os documentos sejam enviados e,
em caso de necessidade, ela se coloca disponível para sanar espaço de vacância em
comissão;

Marcos: informa que as dúvidas sobre a reunião da comissão do Bolsa foram
esclarecidas e se tiver alguma pendência, podem conversar com a secretaria executiva
deste conselho;

Leitura das inscrições, manutenção, inscrições da Comissão presentes nos relatos
Anexo I ao Anexo III – dos relatos da Comissão Temática de Relações
Interinstitucionais dos dias 11/05/2021 (manhã) e de 18/05/2021 (manhã e tarde)

A leitura das inscrições para manutenção foi realizada pela conselheira Valeria Eloy,
sendo que apenas 1 OSC para solicitação de inscrição, qual seja, Instituto Cio da Terra
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para idosos.

Maria Mota, questiona se o COMAS recebe algum relatório do território sobre o
trabalho desenvolvido pela OSC

Conselheira Solange, informa que não. Fazem avaliação a partir dos documentos padrão
pra inscrição que recebem, e se for identificado alguma denúncia, realizam uma visita
técnica. Para manutenção não necessariamente tem uma visita.

Rosier, entendeu que o questionamento foi sobre visita do técnico do território (parecer
técnico) se é também sobre a manutenção

Marcela Luchetta – técnica do COMAS: informa que no caso de serviços novos,
encaminham para realização de visita técnica do território ao serviço que se pretende
avaliar

Maria Mota, esclarece que questionou não por ser necessário uma visita, mas talvez um
relatório da SAS uma vez que o serviço já executa o trabalho no território

Plenária: manutenção aprovada

Processos de Inscrição das OSCs:
Conselheiro Fábio: esclarece que em plenária anterior solicitou vistas ao processo por
conta do quadro de recursos humanos da OSC Instituto Cia da Terra ser apenas de
colaboradores voluntários. O que impede de assegurar que o atendimento e a prestação
de serviço sejam realizado de forma continuada, planejada e controlada;



O parecer foi fundamentado considerando o art 18 da LOAS. O parecer foi lido na íntegra
na plenária.

Assim, o Protocolo 1669/2020 foi indeferido pela plenária.

Pedido de reconsideração do indeferimento da solicitação:
Protocolo 1359/2015-PROG – a OSC recorreu e a resposta será remetida ao MP.
Mantem-se a avaliação da Comissão e da Plenária de manter o indeferimento, pois a
OSC se inscreveu como assessoramento técnico, porém segundo a Resolução 27 do
CNAS e Nota técnica do MDS sobre o tema, a OSC não está de acordo com a
normatização;

Marcos: informa que será elaborado detalhamento das observações do parecer técnico
de avaliação para responder ao inquérito civil.

Leitura dos relatos da CPP - Comissão de Políticas Públicas, Legislação, e Defesa e
Garantia de Direitos

Relato CPP/COMAS - 13/05/2021 (11 páginas) pauta única SASF (Anexo IV)
Por ser extenso, a conselheira Maria Mota, sugere ler o registro da discussão, uma vez
que a incorporação do chat se fez na íntegra sem síntese e como no Relato está bem
divido, é possível identificar e ler apenas as falas dos convidados e conselheiros.
A leitura foi realizada por Graziela

Maria Mota sugere anexar a planilha com listagem dos SASFs mais a apresentação que
a Sylmara fez ao relato, contudo, não sabe como seria possível em D.O, assim, identifica
o processo SEI que é aberto sobre o assunto, como alternativa para transparência.

Graziela: concorda que é melhor via SEI, mesmo, por conta da dificuldade de anexar os
documentos na formatação do diário oficial;

Sylmara: esclarece que na planilha deve ser publicizada apenas informações sobre os
SASFs, por conta da temática no processo sei em aberto;
Aprovada a sugestão de Maria Mota, sobre anexar os documentos no processo SEI

Relato CPP/COMAS - 20/05/2021 - Leitura realizada por Graziela (Anexo V)

Leitura dos Relatos CMCDC (Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações
das Conferências) do dia 14/04/2021 (Anexo VI)



Reunião extraordinária da CMCDC dia 19/04/2021 (Anexo VII)
Leitura realizada por Graziela. França questiona se a convidada Lucila, é a Patrícia.
Graziela esclarece que tem duas pessoas do Participe Mais. Uma é a Lucila e outra é a
Patrícia. Em algumas reuniões foram as duas e em outras vieram de forma intercalada;
Solange: esclarece que na primeira reunião foi a Lucila e Patrícia e na segunda o Leandro

Reunião extraordinária da CMCDC 26/04/2021 - Leitura realizada por Graziela (Anexo
VIII)

Reunião ordinária da CMCDC dia 05/05/2021 - Leitura realizada por Graziela (Anexo IX
)
Rosier: informa que há uma imprecisão no relato e esclarece que, a Sra. Isabel não
participou de várias conferências de Assistência Social, tendo participado de uma etapa
da conferência nacional da CONANDA (Conferência Nacional da Criança e do
Adolescente). Além disso, o Ministério que detém a plataforma que foi mencionada não
é do Ministério da Cidadania, mas sim do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos
Humanos.
Os ajustes foram corroborados pela Gessiane Sayuri e corrigidos no relato;
Ficando registrado que o relato foi alterado na plenária

Relato da CMCDC do dia 10/05/2021 - Leitura realizada por Graziela (Anexo X)

Pausa na leitura dos relatos para discutir a pauta a seguir, após consultar a plenária que
concorda.

Pauta apresentada pelo convidado Alderon e acolhida pelo conselheiro Natanael – a
respeito da vacinação dos trabalhadores da Assistência Social

Convidado Alderon agradece a acolhida do conselho, e ao Natanael por acolher a pauta
apresentada. Considera que o assunto seria pouco importante diante de nossas pautas.
Refere que os trabalhadores que estão vinculados aos convênios estão sendo vacinados,
mas outros trabalhadores que atendem a população na área da Assistência, mas não
tem convenio com SMADS/DH, não estão na listagem para vacinação.
Assim, tomamos uma iniciativa de escrever uma carta, que foi enviada ao FAS e que os
apoiaram e foi enviada ao COMAS para ser encaminhada para a secretaria municipal da
saúde;

Natanael, agradece a inclusão desse ofício e relembra que nas OSCs tem a equipe
administrativa apoiando as equipes dos convênios, que também não estão na listagem
para vacinação.

Convidado Robson Mendonça, trabalha com a população em situação de rua de forma
ininterrupta com entrega de alimentação, de máscara, fazendo um trabalho direto e



diário, e que não estão recebendo vacinas, mas poderiam ser incluídos no grupo da
vacina;

Natanael, informa que foi enviado em uma lista para as SAS o nome de todos os
trabalhadores conveniados, mas que não estão sendo vacinados e cobram uma data de
previsão. Cita o exemplo de negociação que foi feita com o caso dos trabalhadores dos
metroviários. Questiona qual o calendário de vacinação para todos.

Alderon, complementa dizendo que são dois pontos diferentes. Entende que os
profissionais que atendem de forma direta estão mais expostos que os profissionais que
estão no administrativo por estarem mais protegidos.  A emergência é solicitada para
quem está na ponta. Porque se acontecer alguma coisa, vai ser um trabalhador a menos
para entregar marmita para os usuários, por exemplo. A segunda reivindicação é para
que se tenha um cronograma para o programa de vacinação para a população em
situação de rua que não está cadastrada nos equipamentos públicos da rede
socioassistencial.

Rosier, agradece ao Alderon pela complementação e pelos apontamentos com a
diferenciação entre os trabalhadores da ponta e de setores administrativos e que
estamos de acordo, porque a situação que estamos vivendo é muito sensível para todos,
principalmente com as notícias recentes sobre a suspensão de insumos para produção
das vacinas, o que agrava nosso contexto. Destaca que o plano nacional de vacinação,
prevê as categorias profissionais, assistente social e do psicólogo como categorias
prioritárias. No entanto, não os contempla na vacinação das equipes e dos serviços da
Assistência Social. Embora haja  um decreto presidencial que defina que a política de
Assistência Social seja uma política essencial durante a pandemia, os serviços não estão
priorizados no Plano Nacional de Vacinação. Assim, o município tem negociado com a
secretaria municipal de saúde a vacinação das equipes dos serviços da assistência, mas
esta vacinação vem acontecendo em fases/etapas. Por conta dessas negociações, temos
conseguido vacinar alguns usuários e servidores, mas ainda não atingiu a cobertura de
todos os serviços. Foi iniciado pelos serviços de acolhimento e da proteção social
especial de média complexidade, para depois ampliar para outros serviços, públicos e
categorias

Fábio Paes – SEFRAS (Serviço Franciscano de Solidariedade), as informações que nós
temos sobre a Assistência Social é de que não há vacina para todos os serviços
conveniados. No âmbito da baixa complexidade, já não tem sido atendido, com até
reivindicação de alguns serviços. A perspectiva que temos é de encaminhar para que se
amplie as vacinas para a área da assistência social, articulando com as instâncias
cabíveis. Esses grupos estão enfrentando as filas da fome, das crianças e adolescentes
nas periferias, bem como outras realidades, que precisam ter um enfoque para
vacinação. Deve haver uma pressão para que se tenha mais vacinas, pensando que a
assistência social atua nessa grande rede de contenção da pandemia. E esses
trabalhadores não conveniados tem atuado fortemente nesse contexto e também
merecem atenção para receber a vacinação, a partir de solicitações, pelo menos para
aqueles de contato mais direto com a ponta, com um entendimento de prioridades.



Demanda por contemplar trabalhadores conveniados e também os não conveniados
que ajudam nos serviços no município;

Rosier, esclarece ao Fábio e ao Alderon, que tiveram uma reunião representando o
COMAS no Conselho Nacional de Assistência Social, pautando a Conferência de
Assistência Social, mas os municípios pautaram as questões do plano nacional de
vacinação e a questão dos atrasos dos recursos federais para o financiamento da
política;

Maria Mota, aponta que temos um problema governamental e que extrapola nosso
papel de pressão. Fico me perguntando o que podemos fazer, para pressionar mais em
defesa de vacina para todos. Um documento do COMAS para encartar a processos junto
ao Ministério Público? Qual o caminho mais válido para somarmos forças, CONSEAS -
identificar qual o grupo talvez frente as conferências – Qual outra frente nós poderíamos
pensar para fortalecer esse movimento?

Rosier, então, Maria Mota, eu concordo com sua proposta de encaminhamento, não só
para as esferas municipais, como também para o governo federal. Algumas questões
que nós já temos debatido, como o atraso dos repasses federais, foram levados para
essa reunião sobre a conferência com o CONSEAS e enviamos os Ofícios ao Ministério
da Cidadania e para o CNAS. A resposta dos representantes do CNAS foi de que o
financiamento da política de Assistência Social é importante e por isso é um dos eixos
das conferências. Talvez seja interessante acionar o Conselho Nacional e o Ministério da
Cidadania para provocarem o Ministério da Saúde. Com relação ao MP, seria qual MP?
Seria importante acionar então o MP Federal para fazer pressão no governo federal,
para pensar melhor sobre esse encaminhamento

Maria Mota, com as respostas que temos recebido dos órgãos governamentais, fico com
um sentimento de estar refém da situação. Mas penso que não devemos colocar essa
questão apenas para o âmbito do COMAS. Não tenho clareza de qual seria o melhor
esforço de direcionamento as nossas pressões, se o MP estadual, municipal ou federal,
mas acho importante pensarmos em alguma proposta de encaminhamento

Rosier, talvez o caminho seja pensar em todas as esferas da administração pública, de
fato, desde o nível municipal até o nível federal, com o MP e os conselhos

José França, lembra que temos um plano nacional, mas também estamos inseridos no
plano estadual e temos que pensar nesse aspecto. O que cabe como atribuições para
pensarmos melhor nesse encaminhamento. Acho melhor avaliarmos as possibilidades a
partir do plano estadual de vacinação e que, como a própria Secretária Berenice já
comentou uma vez neste conselho, a partir dele que o município de São Paulo segue as
vacinações na cidade

Marcos, esse tema tem aparecido tanto nas reuniões em plenárias, quanto em outras
instâncias de participação do conselho e até para fora do conselho. Temos que dar
conhecimento também na esfera federal. O plano nacional cria um entendimento
equivocado sobre o papel dos estados e municípios, o que tem gerado problemas e



confusões. Por conta do plano nacional ser o responsável por essa articulação
federativa, é lá que seria importante direcionarmos nossos esforços de interlocução.
Podemos manifestar essa pauta no nível municipal e estadual, mas para uma articulação
de fato, vale o Ministério público federal e o conselho nacional. Vale, também, a
contribuição desse documento enviado pelo FAS e pelas falas do Fabio e do Alderon.

Comentários do Chat
[16:27] Alderon (Convidado)
O que queremos é inclusão dos trabalhadores/as sem convênio que tem o mesmo
direito daqueles que não são conveniados. A reivindicação por mais vacina é uma luta
de todos nós.

[16:28] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
Interessante que as instituições de saúde solicitam e conseguem com facilidade
vacinas... Temos organizações parceiras que vem acontecendo isto. Falo desde
institutos de ação direta, como administrativa e até de pesquisa. A lógica de defesa é
para quem está no fronte da Pandemia e não são reconhecid@s.

[16:28] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
seria bacana uma ação na esfera nacional e na esfera estadual...

[16:29] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
Pois os Estados e Municipios podem analisar suas prioridades dentro do que foi definido
em ambito federativo.

[16:29] Usuário Desconhecido elton almeida ribeiro (Convidado) entrou
temporariamente no bate-papo.

[16:29] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
Mas a ação de colocar ests pauta no mabito nacional é importante.

[16:29] Usuário Desconhecido βb Antonio Alexandre (Convidado) não tem mais acesso
ao chat.

[16:30] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
e agir mais diretamente com o Estado de São Paulo para acelerar a resposta. E o Estado
seria referência para outros Estados.

Alderon, acrescenta a semelhança, por que se vacina trabalhadores de organizações que
tem convênio e não se vacina trabalhadores de organizações que não tem convênios?
Primeira pauta. Já o segundo encaminhamento, que o Marco trouxe, é sobre todas as
organizações fazerem a pressão para mais vacinas, inclusive abrangendo os grupos
prioritários. Agradeço pela inclusão da pauta e do debate, muito obrigado!

Maria Mota, o Alderon fez uma provocação que é interessante. Temos uma
responsabilidade na proteção especial, inclusive no que diz respeito ao SAICAs, na
supervisão desses serviços mesmo quando não é conveniado. Esse questionamento que



o Alderon fez não sabemos responder. No que se refere a luta e vacinação para todos,
o nosso papel é fortalecer esse documento, através do COMAS, mandando para o
âmbito nacional, para que chegue a todo mundo. Porém, para isso, precisamos de duas
informações: ter clareza de quantos trabalhadores da assistência social conveniados não
estão vacinados e quantos trabalhadores da rede não conveniada, análogo à assistência
social, que também não foram vacinados. Do contrário ficamos com a defesa de
vacinação para todos, que também é importante, mas sem especificar os grupos
prioritários. Precisamos dos dados para documentar e para fazer a discussão também
no município.

Rosier, de acordo com o encaminhamento da Maria. Mas as informações dos serviços
não conveniados nós não tenhamos, mas nós vamos encaminhar para o setor de
conveniados, no setor responsável pelo acompanhamento dessa questão da vacinação.
Sobre vacinar os conveniados e os não vacinados, para responder ao Alderon: assim
como o Fabio comentou, para os nossos serviços conveniados nós estamos numa escala
de vacinação. Se nem os serviços da assistência estão incluídos no programa de
vacinação nacional, estamos negociando e estabelecendo parâmetros para a
distribuição das vacinas com a saúde no município. Como temos uma relação direta com
os serviços conveniados, facilita um pouco para o ganho de escala na vacinação, mas
também estou de acordo para a proposta da Maria Mota sobre as organizações e
trabalhadores não conveniadas.

Maria Mota, acredita que temos uma relação de organizações não conveniadas em São
Paulo, o que não temos e é mais difícil é a quantidade de usuários atendidos por essa
rede.

Gessiane Sayuri – técnica COMAS, esclarece que temos, sim, para as organizações, a
partir de demandas passadas.

Marcos Muniz, a gente pode sentar posteriormente, tendo em vista que o
encaminhamento é consenso, e vê com o Alderon o que faltar

Rosier, questiona, como faríamos isso? Via CDA? Precisamos pensar nessa tarefa direito

Maria Mota, avalia que podemos fazer e sugere enviar email pra as OSCs não
conveniadas que temos solicitando a relação de trabalhadores e usuários atendidos,
para ter um levantamento. E além disso, os representantes do poder público também
podem fazer esse levantamento das OSCs conveniados, trabalhadores e usuários que
ainda não foram vacinados

Rosier: de acordo

Graziela, Maria Mota, você pode acionar a gente da secretaria executiva, o Marcos ou a
Rosier, para enviar os questionamentos e sabermos como seguir com isso.

Rosier, Secretaria executiva fica responsável por organizar o levantamento e depois
submete ao CDA e plenária.



Marcos Muniz, não precisa submeter a uma nova plenária, porque já tem consenso aqui.
Fazemos via CDA a compilação dos dados e dos documentos e em seguida damos
encaminhamento ao ofício, solicitando mais atenção para o tema da vacinação.

Rosier, de acordo. Só precisamos fechar a redação;

Graziela, comenta, lendo o chat, que o Alderon fica à disposição para ajudar
posteriormente

Solange, as 16h49 pediu para retirar da pauta a leitura do relato do GT Regimento
Interno e pelo adiantado da hora e por compromisso agendado após as 17h

Graziela, esclarece que podemos ler esse relato sem a conselheira, a menos que faça
questão e for aprovado

Solange, gostaria de solicitar que fosse retirado, porque o redigiu as pressas e gostaria
de estar presente. Reforço o pedido para retirar da pauta.
Plenário de acordo, pauta retirada

Rosier, propôs pequenos ajustes de tempos verbais e concordâncias para a redação do
relato na síntese do registro e dos encaminhamentos;

Reunião da CMCDC de 19/05/2021 – leitura feita por Graziela (Anexo XI)
Rosier, pede desculpas, mas esclarece que foi por conta da proposta na CMCDC que
Cecília apresentou no CDA a pauta sobre os horários das reuniões e GTs. Tem duvidas
sobre em qual relato a colocamos

Maria Mota, acredita que ficou na parte inicial do relato, no cabeçalho

Rosier, complementa que, nessa reunião a secretaria executiva apontou a dificuldade,
de todos os conselheiros, sobre a reuniões começando as 13h e não teremos tempo
para almoçar. Principalmente nos dias que tem CPP de manhã e CFO a tarde, ou CRI de
manhã e outra reunião a tarde, e o horário estava ficando encolhido para o almoço.
Garantindo a regra do regimento de haver duas chamadas, a proposta é que a primeira
chamada seja as 13h30 e a segunda as 14h, para garantir as refeições de almoço dos
conselheiros. Marcos e Solange se quiserem me complementar, fiquem à vontade;

Solange, de acordo com o relato da Rosier sobre a discussão que ocorreu;
Marcos Muniz, precisamos ver se é consenso aqui na plenária e já alteramos como
encaminhamento do relato;

Solange, lembrando que ficou combinado que temos que enviar encaminhamentos
com um comunicado oficial sobre as datas e horas das reuniões;

Marcos, sim, precisamos fazer uma retificação e publicar, inclusive;



Graziela, Sim, inclusive essa retificação já está feita;
Foi projetado na reunião o “COMUNICADO COMAS-SP Nº/2021” sobre a retificação do
calendário das comissões temáticas para 2021;

Plenária: aprovado e deliberado por unanimidade sobre a proposta de novo horário.

Graziela, lembra que o horário da plenária fica mantido as 13h com a primeira chamada,
só muda para as comissões;
APROVADO! (17:06h)

Leitura do relato da reunião do GT de Denúncias (Anexo XII)
Reunião realizada no dia 12/05/2021 – leitura realizada por Graziela

Conselheira Dulcineia, é muito sério isso. Precisamos que a Rosier leve para a SMADS
para entender como está essa questão da demora para responder aos ofícios do GT
Denúncia, tendo em vista a quantidade de ofícios em demora para responder e também
levando-se em conta que para qualquer averiguação ou apuração sobre as denúncias,
um retorno inicial dos casos por parte da SMADS, com respostas, é fundamental. Assim,
parece que o GT não está fazendo as reuniões, mas não temos material para trabalhar

Rosier, informa que, com relação aos ofícios, uma coisa que está no meu radar é cobrar
a devolução dos territórios. Porque fazemos encaminhamentos para os territórios, mas
está faltando um fluxo de trabalho para solicitar a devolutiva caso os territórios não
respondam em uma data razoável. Agora sobre a presença de alguém da SMADS nas
reuniões do GT, nós encaminhamos para a participação, porém no CDA não fechou um
entendimento sobre o tema. Entretanto, na última  reunião do GT de denúncias já havia
alguma representação da SMADS. Sobre a outra questão do fluxo interno da SMADS, eu,
agora, não tenho uma apropriação sobre a temática do fluxo para lidar com as
denúncias, mas posso verificar e retornar posteriormente

Maria Mota, refere preocupação, uma vez que, em algum momento, foi questionado
sobre o atraso dos ofícios da secretaria. Nós tínhamos feito um levantamento, mas não
tínhamos nenhuma informação que havia essa quantidade grande de ofícios sem serem
respondidos e ninguém contrariou a afirmativa. Não tinha ciência desse grande atraso
e solicita para que esse tipo de informação, que constem também no CDA

Dulcineia, como o GT Denúncia se reúne de 15 em 15 dias, mas as vezes não tínhamos
com o que trabalhar, até o momento do último CDA nós não tínhamos a informação do
levantamento sobre os ofícios pendentes de retorno da SMADS. Mas só depois, com o
auxílio da Sayuri, que esse levantamento foi feito

José França, deixa claro para a Rosier que o GT Denúncia é um braço do CPP e que
registram diversas denúncias gravíssimas. Quando não acontece essa devolutiva dos
territórios, nós do conselho não sabemos em que pé está e o que está acontecendo.
Quando se fala em sucateamento da Assistência, um dos exemplos se trata dessa



questão da quantidade de denúncias e da demora para um retorno sobre os processos
para averiguar esses casos. Além disso, quando chega a denúncia formal, significa que
eventuais ocorrências sobre os casos já acontecem há um certo tempo. Por isso, esse
ponto da demora para responder as denúncias é de extrema gravidade

Gessiane Sayuri, para complementar a fala da Dulcineia, peço até desculpas pelo
conflito, mas como ficou combinado no CDA a relação dos ofícios, acabei não
registrando depois no relato sobre a última reunião.

Maria Mota, tudo bem, não tem problema quanto à confusão. Só fiquei preocupada de
ter passado uma informação incorreta, sobre a pendência de retorno dos ofícios do
COMAS por parte da SMADS.

Rosier, no último CDA foi deliberado que vamos realizar um monitoramento dos
comunicados e solicitações para SMADS, bem como estão as devolutivas. Sobre isso,
entendo o questionamento da Maria e acho que, em parte, essa alternativa resolve.
Sobre outro ponto, acho até bom ouvirmos melhor a Sayuri, mas faz sentido informar
ao COMAS que a SMADS encaminhou providências para o território, para ter uma
devolutiva parcial, para não ter o trabalho de ficar entrando no SEI. E depois, quando
tiver um retorno de conteúdo do território sobre a demanda da denúncia, nós
informamos e comunicamos

Dulcineia, considera boa a proposta para saber que as denúncias não estão perdidas

Sayuri: considera válido, para que se tenha uma resposta formal para o GT e para o
relato, de que o GT está aguardando o retorno do território;

Rosier, avalia que podemos acrescentar o encaminhamento desta plenária, no relato
do último GT

Marcela e Marco: consideram mais adequado deixar como deliberação da plenária;
Deliberado a proposta da Rosier de sempre que a SMADS encaminhar para o território
uma demanda para tomada de providências e averiguação inicial, encaminhar também
um comunicado e informar oficialmente ao COMAS /GT-Denúncia

Alexandre Pato, parece que tem um representante no CDA, eu até cheguei a falar sobre
isso, e a Rosier também falou que iria verificar sobre os ofícios pendentes, nós
precisamos resolver isso.

Maria Mota, agora já entendemos o que aconteceu, sobre a confusão de datas,  e
levantamento dos ofícios pendentes de respostas de SMADS no GT

Rosier, o CDA já encaminhou essa informação para o GT

Informe sobre reunião do CNAS 24/05/2021



Marco Muniz, relata que: fomos convidados e participamos de uma reunião do CNAS
no dia 24/05/2021. No início, só havia permissão de fala para os conselheiros estaduais.
Após solicitar a fala para os conselhos municipais, foi concedido. Apontou sobre os
trâmites para realizar a conferência municipal, a dificuldade de execução do remoto e
das plataformas virtuais, mas também apontou a necessidade de discutir sobre o
orçamento, pensando nos repasses, bem como uma discussão sobre as
condicionalidades. Após essa fala, outros municípios ficaram estimulados e fizeram falas
também. A data de realização da Conferência ainda está mantida até agosto, mas foi
ponto de pressão para tentar repensar nos prazos. O CNAS demonstrou resistência em
alargar os prazos das datas.

Rosier, essa reunião, salvo engano, está disponível no youtube. Assim vocês
conselheiros e conselheiras podem acompanhar como foi a reunião, inclusive as falas do
Marco e as minhas;

Marco, outra coisa que pedimos foi a solicitação da apresentação que foi feita sobre a
plataforma e a conferência online que foi feita pelo CONANDA. Ainda não recebemos.

Rosier, mesmo sem ter recebido até o momento esse material, amanhã o Lucas,
Secretário Executivo do CONANDA estará na reunião da CMCDC e provavelmente fará a
mesma apresentação.

França, questiona sobre a alimentação e condução. Refere que não se sente respeitado,
porque ninguém lhe pergunta como chega ao COMAS e se se alimentou. Suas
manifestações são pra garantir os direitos dos usuários. No inicio do ano, Marcos teria
ficado de agendar uma reunião com o segmento de usuários, mas não foi feito.
Refere que usamos o termo usuários para benefício próprio ou bucha de canhão.
Se sua fala incomoda é bom, porque quer incomodar. Não tem intenção de desrespeitar
ninguém, o conselho ou secretaria executiva. Agradece a todos/as e reforça o
questionamento sobre o transporte e alimentação.

Marcos Muniz, responde que esse assunto permanecerá em pauta até que seja sanado.
Quanto a data para a reunião sugere que se articule com os demais conselheiros e o
informe que estará presente.

França, não conhece todos os conselheiros e solicita que agende.

Marcos Muniz, disponibilizará 2 ou 3 datas a secretaria executiva para convidar os
conselheiros/as.

Maria Mota, questiona sobre o tramite e a quem devemos nos remeter para que seja
solucionado o quanto antes. Porque se for um trâmite interno, e responsabilidade do
COMAS, precisamos entender porque ainda não foi resolvido. O custeio do vale refeição
e do transporte é de qual fonte?

Graziela, explica que tem 1 processo tramitando e foi feito suplementação e
encaminhado à SMADS que o remete a Secretaria da Fazenda



Rosier, o fluxo é o mesmo de aquisição, deve ser seguido o rito da Administração
Pública. Explica que tem feito junto com Marcos o levantamento e cálculos de todos os
usuários para enviar pra CAF. E refere que em um momento em uma das plenárias foi
questionado sobre o retroativo, e assim foi considerado.
O VT e VR são custeados pelo IGD Bolsa
Propõe que em plenária seja apresentado uma tabela com todas as ações que foram
realizadas até o presente momento para que todos tenham clareza.
Não há oposição.

Relato da Reunião do GT Regimento Interno - 14/05/2021 (Anexo XIV)

Relato da Comissão de Ética do dia 17/05/2021
Marcos informa que tivemos a primeira reunião. No Regimento cita a Comissão, mas
não explicita seu funcionamento. Então, estamos utilizando como referência o CONSEAS
e posteriormente apresentaremos mais informações à plenária.
Quanto as denúncias que já chegaram, serão tratadas.

Finda-se a plenária as 18h10 com desejo de bom descanso e bom final de semana a
todos/as

APÊNDICES

I - RELATOS DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES TEMÁTICAS E GRUPOS DE TRABALHO
Período: 11 de maio a 25 de maio de 2021

ANEXO I

Reunião ordinária da Comissão de Relações Interinstitucionais -CRI de 11/05/2021

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: 11/05/2021 Horário: Das 09:00 às 12:00 horas

Conselheiros Presentes:

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

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

Ausências Não Justificadas:

Poder Público: José Carlos Damasceno, Ronaldo Cancian

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados:

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

Observações e justificativas da Comissão: A comissão analisou os processos das organizações 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.
Foram analisados os seguintes processos de solicitação de manutenção da inscrição:

Inscrição Nome CNPJ Data da
Inscrição

Assunto SAS Data de
entrega da

manutenção

Encaminhamento

41/2011-
ORG

Associação
Reviver

04.957.904/0001-
60

02/08/2011 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2020

Pirituba 28/07/2020

Referendada
a

Manutenção
de 2017
entregue

em:
28/09/2017

A Comissão
encaminha ao
Plenário com
proposta de
referendo da
manutenção.

112/2011-
ORG

APAM -
Associação

Paulista
Amparo a

Mulher

62.716.899/0001-
09

25/08/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Lapa 25/04/2017
06/08/2020

A Comissão
encaminha ao
Plenário com
proposta de
referendo da
manutenção.

131/2011-
ORG

Núcleo
Assistencial
Fraternidade

58.930.447/0001-
40

07/10/2011 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2020

Jaçanã/
Tremembé

15/09/2020

Referendada
a

Manutenção
de 2017
entregue

em:
03/04/2017

A Comissão
encaminha ao
Plenário com
proposta de
referendo da
manutenção.

157/2011-
ORG

Obra
Filantrópica

e
Missionária
Novo Lar
Betânia

65.508.855/0001-
73

20/04/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Itaquera 27/03/2019 A Comissão
encaminha ao
Plenário com
proposta de
referendo da
manutenção.

169/2011-
ORG

Núcleo
Cristão

Cidadania e
Vida

04.373.052/0001-
64

10/02/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Vila
Maria/Vila
Guilherme

12/04/2019 A Comissão
encaminha ao
Plenário com
proposta de
referendo da
manutenção.

402/2012-
ORG

Associação
Casa de
Apoio

Amigos da
Vida -

ACAAV

01.378.253/0001-
66

14/08/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Vila
Prudente/

Sapopemba

02/05/2017
20/08/2020

A Comissão
encaminha ao
Plenário com
proposta de
referendo da
manutenção.



218/2011-
SERV

Centro
Comunitário

Jardim
Autódromo

57.184.723/0001-
05

20/06/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Capela do
Socorro

03/04/2019 A Comissão
solicita para que

a organização
envie o registro
atualizado no

CMDCA.
219/2011-

SERV
Centro

Comunitário
Jardim

Autódromo

57.184.723/0001-
05

20/06/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Capela do
Socorro

03/04/2019 A Comissão
solicita para que

a organização
envie o registro
atualizado no

CMDCA.
349/2012-

ORG
Sociedade
Brasileira
de Cultura
Japonesa e

de
Assistência

Social -
CULTURA
JAPONESA

61.511.127/0001-
60

20/03/2013 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Sé 26/04/2019 A Comissão
solicita para que

a organização
envie

informações
sobre o quadro

de RH.

470/2012-
ORG

Centro
Comunitário
e Recreativo

do Jardim
Macedônia

54.277.744/0001-
87

14/08/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2020

Campo
Limpo

27/04/2017
15/04/2020

A Comissão
solicita para que

a organização
envie o registro
atualizado no

CMDCA e a ata
de eleição e

posse da atual
diretoria.

474/2012-
SERV

Externato
Santa

Teresinha

62.025.275/0001-
37

17/05/2014 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2018

Santana/
Tucuruvi

24/04/2018 A Comissão
solicita para que

a organização
envie

informações
sobre o trabalho

realizado e o
assessoramento.

Encaminhamentos: A Comissão analisou o total de 11 processos, e encaminha para
deliberação do plenário 06 processos de manutenção de inscrição. E, no total de 05
processos, a Comissão solicita documentos atualizados e informações complementares
a fim de subsidiar sua análise.
Deliberação do Plenário:

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

apoio da equipe técnica Secretaria Executiva

ANEXO II

Reunião ordinária da Comissão de Relações Interinstitucionais -CRI de 18/05/2021 (manhã)

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

Reunião Ordinária

Dia: 18/05/2021 (terça-feira)    / Horário: Das 09:00 às 12h30min



Conselheiros Presentes:

Poder Público: Edson Ribeiro da Silva

Sociedade Civil: Fábio Henrique Pereira da Fonseca, Vanessa Vidovix Vieira da Silva

Ausências Justificadas:

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

Sociedade Civil: Marcos Antônio Muniz de Sousa, Maria Silvia Coviello Boscaino,
Solange Cristina Castro Sampaio, José Benedito França Pereira

Ausências Não Justificadas:

Poder Público: José Carlos Damasceno, Ronaldo Cancian

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

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

Observações e justificativas da Comissão: A comissão analisou os processos das
organizações 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 função de coordenação foi assumida pelo Conselheiro Fábio
Henrique Pereira da Fonseca e a função de relatoria pelo Conselheiro Edson Ribeiro da
Silva, com apoio da equipe técnica da secretaria executiva. A Conselheira Solange esclarece
da necessidade de se ausentar da reunião devido a outra agenda no mesmo horário da
Comissão Organizadora Central da XIV Conferência Municipal. A técnica da secretaria
executiva fez 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.
Foram analisados os seguintes processos de solicitação de manutenção da inscrição:

Inscrição Nome CNPJ Data da
Inscrição

Assunto SAS Data de
entrega da
manutençã

o

Encaminhament
o

342/2012
-ORG

Associação
dos

Moradores
da Vila

Arco Íris -
AMAI

56.098.460/0001
-59

20/03/201
3

Manutençã
o da

Inscrição da
Organizaçã
o de 2017 e

2020

Capela
do

Socorro

27/04/2017
31/07/2020

A Comissão
solicita para que

a organização
envie o registro
atualizado no

CMDCA.
418/2012

-ORG
Instituto

Dom
Bosco

60.802.154/0001
-29

25/09/201
2

Manutençã
o da

Inscrição da
Organizaçã
o de 2019

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

477/2012
-ORG

Instituição
Beneficent

e Nosso
Lar

62.026.976/0001
-90

13/05/201
5

Manutençã
o da

Inscrição da
Organizaçã
o de 2019

Vila
Marian

a

18/04/2019 A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de
deferimento.

O Conselheiro Fábio fez a análise do processo nº1669/2020-SERV de solicitação de
inscrição, que fora solicitado vistas nas reuniões plenárias de 27/04 e 11/05. O Conselheiro
encartou o seu parecer de vistas para o retorno do processo para deliberação na plenária.



Encaminhamentos: A Comissão analisou o total de 03 processos, e encaminha para
deliberação do plenário 02 processos de manutenção de inscrição. E, no total de 01
processo, a Comissão solicita documentos atualizados e informações
complementares a fim de subsidiar sua análise.
Deliberação do Plenário:

Coordenação: Fábio Henrique Pereira da Fonseca
Relatoria: Edson Ribeiro da Silva / apoio da equipe técnica Secretaria Executiva

ANEXO III

Reunião ordinária da Comissão de Relações Interinstitucionais -CRI de 18/05/2021 (tarde)

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

Reunião Extraordinária

Dia: 18/05/2021 (terça-feira)    / Horário: Das 13h30min às 16:00 horas

Conselheiros Presentes:

Poder Público: Edson Ribeiro da Silva

Sociedade Civil: Fábio Henrique Pereira da Fonseca, Solange Cristina Castro Sampaio

Ausências Justificadas:

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

Sociedade Civil: Marcos Antônio Muniz de Sousa, Maria Silvia Coviello Boscaino, José
Benedito França Pereira, Vanessa Vidovix Vieira da Silva

Ausências Não Justificadas:

Poder Público: José Carlos Damasceno, Ronaldo Cancian

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

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

Observações e justificativas da Comissão: A comissão analisou os processos das
organizações 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 função de coordenação foi assumida pelo Conselheiro Fábio
Henrique Pereira da Fonseca e a função de relatoria pelo Conselheiro Edson Ribeiro da
Silva, com apoio da equipe técnica da secretaria executiva. A técnica da secretaria
executiva fez 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.
Foram analisados os seguintes processos de solicitação de manutenção da inscrição:

Inscriçã
o

Nome CNPJ Data da
Inscrição

Assunto SAS Data de
entrega da
manutenç

ão

Encaminhame
nto

279/201
2-ORG

INSTITUTO
EFORT de

Ação Social,
Cultura,

Educação,
Pesquisa e

Desenvolviment
o em Energia,
Informática,

Meio Ambiente,
Recursos
Hídricos e

Telecomunicaç
ões

04.623.800/00
01-10

13/11/20
12

Manutençã
o da

Inscrição
da

Organizaç
ão de 2019

Vila
Mariana

11/04/201
9

A Comissão
solicita para

que a
organização

envie o
protocolo de
renovação do

registro do
CMDCA.

116/201
1-ORG

Ação Social
Padre Paschoal

Bianco

56.812.373/00
01-11

07/10/20
11

Manutençã
o da

Inscrição
da

Organizaç
ão de 2018

Vila
Prudente/
Sapopem

ba

09/05/201
8

A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de
deferimento.

479/201
2-SERV

Sociedade de
Estudos

Espíritas "3 de
Outubro"

60.921.327/00
01-28

07/09/20
16

Manutençã
o da

Inscrição
do

SERVIÇO
da

Organizaç
ão de 2019

Lapa 26/04/201
9

A Comissão
solicita para

que a
organização

envie o
registro

atualizado do
CMDCA, a ata

de eleição e
posse da atual

diretoria e
informações

sobre o quadro
de RH.

480/201
2-ORG

Associação
Beneficente
Caminho de

Luz -
"ABECAL"

05.000.703/00
01-33

22/12/20
12

Manutençã
o da

Inscrição
da

Organizaç
ão de 2017

e 2020

Jabaquara 27/04/201
7

27/02/202
0

A Comissão
solicita para

que a
organização

envie o
registro

atualizado do
CMDCA.

487/201
2-ORG

CAMP OESTE
- Centro de

Assistência e
Motivação de

Pessoas

52.569.043/00
01-96

18/12/20
14

Manutençã
o da

Inscrição
da

Organizaç
ão de 2019

Lapa 16/04/201
9

A Comissão
solicita para

que a
organização

envie o
registro

atualizado do
CMDCA

488/201
2-ORG

SOF - Serviço
de Orientação

da Família

60.396.793/00
01-31

24/05/20
13

Manutençã
o da

Inscrição
da

Organizaç
ão de 2019

Pinheiros 23/04/201
9

A Comissão
solicita para

que a
organização

envie a ata de
eleição e posse

da atual
diretoria.

489/201
2-SERV

Ação Social
São Mateus

45.880.499/00
01-07

24/10/20
14

Manutençã
o da

Inscrição
de

SERVIÇO
da

São
Mateus

29/04/201
9

A Comissão
solicita para

que a
organização

envie o
registro



Organizaç
ão de 2019

atualizado do
CMDCA, a ata

de eleição e
posse da atual

diretoria,
relatório de

atividades do
ano anterior e
plano de ação.

Encaminhamentos: A Comissão analisou o total de 07 processos, e encaminha para
deliberação do plenário 01 processo de manutenção de inscrição. E, no total de 06
processo, a Comissão solicita documentos atualizados e informações
complementares a fim de subsidiar sua análise.
Deliberação do Plenário:

Coordenação: Fábio Henrique Pereira da Fonseca
Relatoria: Edson Ribeiro da Silva / apoio da equipe técnica Secretaria Executiva

ANEXO IV

Reunião ordinária da Comissão de Políticas Públicas, Legislação e Defesa e Garantia de
Direitos – CPP de 13/05/2021

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: 13/05/2021 (quinta-feira)   /  Horário: Das 09h30min às 12h10min

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, Sylmara Andreoni Vettorello Ramires.

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira

Poder Público: Ronaldo Cancian

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani, Jonathan Henrique
Gomes

Convidados: Jismare Seixas - SASF Jd. Angela III, Andresa Batista, Nicolau Beltrão, Fernando
Bento, Lucia Madeira, Micheli, Maria Inês Shigekawa - CPSB/SMADS, Nilda Keiko Toyomoto



Ito - CPSB/SMADS, Sueli de Paula Santos, Nazareth Cupertino, Marielza Micheli Silva,
Alessandra Jesus, Wilson Pordeus Dedis, Joana, Luzinete Possebao, Patrícia Tavares, Antônio
Alexandre de Andrade Patto, Patrícia Luiza - SASF Jardim Angela III, Luzinete Barbosa - SASF
Jardim Angela III, Katia Mendes, Nájila Thomaz, Midian, Luciene - SASF, Allan Carvalho,
Wilasson Silva, Eliane - SASF Jardim Angela III, Ana Paula, Rodrigo, Ricardo Sconamiglio,
Raphael Farias - SASF Chico Mendes, Meire Ferreira, SASF Itaim III, Geraldo Brito, Diocene,
Valquíria Luz, Claudia, Sandra, Madalena, Isabela, Thais Paschoalin Rodrigues da Cunha,
Flávia Reis, Cássia, Fátima de Jesus Teixeira - CPSB/SMADS, Marlene Pena Andrade, Daniel
Duarte.

Pauta:
1) Estudo sobre os SASFs

Observações e justificativas da Comissão: Conforme solicitado pela CPP em 06/05/21, foi
encaminhado por e-mail o áudio da reunião conjunta de 29/04, a tipificação do SASF e o
plano de ação para reprogramação das verbas federais, para estudo dos Conselheiros. A
CPP programou de realizar o estudo sobre os SASFs, quanto à parte técnica da execução
e o funcionamento do serviço, em sua reunião de 13/05.

Na CPP realizada em 13 de maio Sylmara Andreoni Vettorello Ramires, assumiu a

coordenação da Comissão, se apresentando e se colocando a disposição.

A pauta principal foi estudar o SASF versus legislações vigentes, pela necessidade de

compreensão do desenho atual do serviço por parte dos conselheiros , principalmente porque

tem conselheiros novos . Assim, iniciamos acordando metodologia de participação, sendo falas

intercaladas, 1 conselheiro, 1 convidado, repetindo uma segunda vez, cada fala de 3 minutos.

Após cada ciclo de falas, ler o chat. Após a leitura do chat, Sylmara responderia aos

questionamentos se assim surgem, ou daríamos continuidade ao debate com falas sequenciais

seguindo a metodologia apresentada.

Sylmara, apresentou o histórico do SASF, desde 2009, a partir da Tipificação, Portaria

46/SMADS/2010, Norma Técnica vigente. Apresentando objetivo, perfil dos usuários, bem como

usuários identificamos e validados pela SAS. Apresentando leitura sobre a importância do

acompanhamento das famílias por período de 2 anos, preenchimento do quadro situacional.

Apresenta ainda a metodologia do trabalho social para atendimento às familias, para

além das visitas domiciliares com ações previstas de busca ativa, acolhida e escuta, atendimento

individual e familiar, elaboração de estudo social, gestão integrada de benefícios e serviços,

reuniões socioeducativas, oficinas/palestras, e como a equipe se organizar para execução do

atendimento e acompanhamento das famílias, por meio de instrumentais como PDU - Plano de

Desenvolvimento do Usuário. Refere ter atualmente 62 SASFs implantados na Cidade, (dados

CGPAR abril 2021).

Após a apresentação, foi aberto para as falas, que seguem registradas na sequencia:



Lucia - convidada - Todas as famílias com pessoas com deficiência e idosas, deveriam estar
referenciadas no CRAS/PAIF e muitas famílias não têm acompanhamento no CRAS e apenas nos
SASFs. Esse serviço dá continência ao atendimento às famílias. Os SASFs não acompanham as
condicionalidades por que não têm acesso aos sistemas do CRAS. Dificuldades nos serviços.
Precisa rever muita coisa.

Natanael - conselheiro - Refere que faltou na apresentação, a informação o Ação Família -

Programa que antecedeu o SASF. E questiona sobre a planilha de custeio que a secretaria

informou em reunião no COMAS, que tinha sido aprovada errada pelo Conselho, contudo, até o

presente momento, não ficou claro qual planilha se refere, já que não foi apresenta nenhuma

planilha para redução de custo e não teve resposta a respeito . Apresentou também a questão

do tempo de permanência no serviço de 2  anos e 6 meses.

Fátima Teixeira - PSB - Proteção Social Básica - Acrescenta que participou da construção da

norma técnica vigente e faz um regate histórico dos programas que antecederam o SASF

Começou com o Programa Fortalecendo a Família, atrelado ao Renda Cidadã que era um

programa do Estado. Lá em 2003/2004. Depois se tornou Programa Ação Família trazendo outras

questões, e com a Alda Marco Antônio se fez uma revisão do Programa, já havia saído na época

a tipificação e a gestão resolveu incluir esse serviço no atendimento com famílias.

Maria Mota - conselheira - Informa que chegou ao conselho dados de fechamento de serviços

SASF, sendo que o número de serviços implantados não confere com o informado. Assim, solicita

que seja encaminhado ao COMAS a listagem dos serviços conveniados.

Nenhum serviço da Assistência busca por tutelar usuários, não os desligando, contudo,

há que  há que se considerar a demanda e a articulação com o território e outras políticas, e não

avaliar a ineficiência do serviço pelo não desligamento dos usuários.

Questiona sobre os cálculos para liberação  de verba para os diferentes itens da PRDs,

oficinas, materiais pedagógicos, uma vez que o SASF, não realiza apenas visitas e tem como

metodologia reuniões socioeducativas e as oficinas para realização do atendimento e

acompanhamento das famílias. Importante essa informação para que os conselheiros

compreendam os cálculos quando fizerem a analise da PRD quando da discussão do Plano de

Ação.

Leitura do Chat

Rodrigo - Bom dia a todes!
Vale destacar que sobre a carga horária dos técnicos existe uma divergência, pois, os técnicos da
Psicologia e Pedagogia realizam 40h e os técnicos da Assistência Social fazem 30h

[10:13] Allan Carvalho FETSUAS-SP
Eis a questão! A diferença é o distanciamento entre o Power pointer e a realidade vivida, frente
as normas e o marco legal nacional em pleno vigor!!!...



[10:14] rodrigo (Convidado)
Cara colega, o SASF acompanha sim a as famílias que estão em descomprimento de
condicionalidades e envia para o CRAS/Gestora de Parceria para efetuar o acompanhamento
dentro SICOM

[10:14] Wilassan Silva (Convidado)
Bom dia, no que diz respeito a equipe técnica, é importante ressaltar que apenas 2 técnicas
(Psicóloga e Pedagoga) trabalham 40 horas semanais, Assistentes Sociais trabalham 30 horas
semanais.

[10:18] rodrigo (Convidado)
Destacamos também que o instrumental Quadro Situacional, deveria ser reformulado para o
melhor aproveitamento, pois o atual esta ultrapassado e não contempla as necessidades e
praticidades cotidianas

[10:24] Cassia (Convidado)
Em relação ao quadro situacional, concordo com o Rodrigo. Deve ser atualizado.

[10:25] Nájila Thomaz
Inclusive essa atualização precisa ser realizada com a participação com trabalhadores do SASF...

[10:28] rodrigo (Convidado)
Ainda é válido ressaltar que as listagens enviadas com os dados dos beneficiários (BPC/BF/PCF)
que são enviadas para análise, verifica-se que não são atualizados, portanto, são ineficientes,
considerando retrabalho.

[10:28] Allan Carvalho FETSUAS-SP
Assistência Social em São Paulo, quase sempre é tratada como política de gestão, não política
pública de Estado!!! Uma grave distorção, onde uma de suas maiores expressões, é o nível de
terceirização (desresponsabilização estatal) de até 95% dos serviços, afrontando a primazia do
estado, na operacionalização dos serviços, diretriz fundante do SUAS!

[10:30] Nájila Thomaz
Os Cras estão sucateados com o RH extremamente insuficiente, é impossível o Cras dar conta de
preencher e atualizar todos os sistemas...

[10:31] rodrigo (Convidado)
Exatamente Najila! Assim como todos os serviços da Assistência

[10:31] Nájila Thomaz
Uma questão importante: se o SASF acessa os sistemas do PCF, pq o mesmo não pode acessar o
Siscr, Sicon, CCP?

[10:31] Katia Mendes (Convidado)
Com a pandemia do Coronavirus, muitos óbitos no terrióorio, a gente chega no domicilio com a
lista do cras e a pessoa do BPC já veio a óbito há mais de 1 ano.

[10:32] rodrigo (Convidado)
Isso mesmo Najila! Seria muito mais práticos se os serviços tivessem acesso a todos os sistemas



[10:32] Nájila Thomaz
Tenho acordo com o Allan e o Rodrigo, estamos exaustos, com péssimas condições de trabalho
e o diálogo com a gestão é ínfimo...

Após leitura das falas no chat, Sylmara faz os seguintes esclarecimentos:

- o PAIF é executado de forma direta pelo CRAS e o SASF apoia o CRAS. Quanto ao SISCR

só pode ser preenchido por trabalhadores do CRAS.

- no que se refere as listas de descumprimento de condicionalidade, de fato chegam

desatualizadas, mas estão trabalhando nisso

- sobre a planilha de custeio x número de usuários, não tem clareza. Serão revisadas a

Normativa, Planilhas e instrumentais

- quanto ao tempo de vinculação das famílias no serviço, terão que acompanhar e rever.

Nem tudo é da Assistência Social e algumas situações serão encaminhadas/acompanhadas pelo

CRAS. Articulação no território é importante porque não se pode responsabilizar pela de

habitação por exemplo. Todas as políticas tem limites.

- sobre o quadro situacional, terá que ser revisto e não em planilha, mas em sistema.

Nazareth, trabalhadora - Importante resgate histórico na apresentação. Questiona a diminuição

do recurso do SASF porque não ficou claro. O COMAS já solicitou mas ainda não recebeu.

Questiona por que os serviços, OSC, não foram informados antes? Considera um desrespeito com

todos os trabalhadores, com o COMAS, OSCs, e usuários.

Sobre o tempo de permanência de usuários atendidos no serviço, reflete que nesse

momento de uma pandemia sem precedentes, como garantir a proteção? Direito é permanente,

não é temporário. Aponta a necessidade de repensar o monitoramente e a avaliação

Cecília, conselheira - Informa que a OSC da qual faz parte tem convênio para 2 SASFs. As famílias

não são obrigadas a ficarem no serviço. Há a necessidade de rever várias coisas, mas antes precisa

fazer avaliação da execução. Não tem formação há muitos anos. Questiona com base no que o

serviço esta sendo avaliado? Quando foi feita essa avaliação? Como mudar algo que não foi

avaliado?

Flavia - trabalhadora - considerando a proposta da legislação federal em que as parcerias devem

atuar de forma complementar e não de forma quase exclusiva, questiona se existe algum projeto

para implantação de uma equipe multidisciplinar nos CRAS e CREAS para que PAIF e PAEFI sejam

executados pelos CRAS e CREAS em conformidade com a política nacional para que o SASF

possam atuar de forma complementar



Natanael - conselheiro - Não foi repassado sobre a tabela de custeio que foi reduzida

Leitura do chat

[10:33] Valquiria Luz
Bom dia. Sylmara, na sua apresentação não teve menção ao pcf e esse vem sendo desenvolvido
dentro do serviço sasf. E também não conseguir visualizar sobre os benefícios, os quais você os
mencionou, mas não fez explanação

[10:37] Nájila Thomaz
A Assistencia Social tem suas atribuições e seguranças, não é uma mera articuladora das outras
políticas...

[10:42] Katia Mendes (Convidado)
não se tira recurso do SASFs para atender as especificidades da norma técnica, obrigada pela fala
Nazareth

[10:43] SASF ITAIM III
A assistência social necessita de recursos, verba, de forma urgente. Revogar a PEC 95 é
essencial!!! Sem dinheiro não há como custear as ações e tampouco investir em serviços nos
territórios que a princípio AINDA são insuficientes dado o número de subprefeituras.

[10:44] Nájila Thomaz
Foi extremamente desrespeitoso mesmo, corte de recursos no meio da pandemia...

[10:47] Claudia
Exato Nazaré...desrespeito com SASF onde além da dificuldade com sua execução financeira é
inserida o PCF as custas deste serviço.

[10:47] Katia Mendes (Convidado)
O brasil tem cerca de 170 milhões de brasileiros em idade produtiva, apenas 30 milhões estão
inseridas no mercado de trabalho formal (CLT) trabalhadores informais chega a 21,4 milhões de
pessoas, segundo os dados do PNAD (30/09/2020) nossas famílias não saem da condição de
desemprego em 24 meses. Em um país de pleno emprego, teríamos condições de atender as
especificidades da norma técnica, porém a atual conjuntura não atende essa especificidade.
Inclusão Produtiva precisa de orçamento publico e um plano emergencial de enfrentamento a
miséria nesta pandemia.

[10:49] allancarvalho2008 (Convidado)
Plano de Educação Permanente, construído e debatido em audiências publicas e aprovado no
COMAS esta sendo respeitado?

[10:50] Nájila Thomaz
Ótima pergunta, Allan.. Não tenho conhecimento de um plano de educação permanente no SUAS
em SP

[10:51] Claudia
Aqui SAS Capela só emergencial são 2, ainda sem saber se vão continuar.

[10:52] allancarvalho2008 (Convidado)



Precisamos discutir e implantar um Núcleo de Educação Permanente do SUAS e a Mesa de
Negociação da Gestão do Trabalho!!!

[11:03] "\"CECILIA APOSTOLOPOULOS (Convidado)"
Sylmara, eu não disse em nenhum momento que a SMADS julga que o nosso trabalho é
ineficiente. O que tentei deixar claro é que NÃO HÁ AVALIAÇÃO consistente.

Após a leitura do chat, Sylmara respondeu aos questionamentos, segue registrados abaixo:

- a Assistência Social não é mera articuladora, tem suas atribuições e seguranças a serem

garantidas, mas também tem papel de articular. Esclarece quanto a necessidade de rever  e

efetuar detalhamento da Norma técnica do SASF para dar maior clareza e segurança para todos,

gestores e trabalhadores.

- sobre a formação/educação permanente informa que o Espaso esta sendo

reorganizado e reestruturado e o plano de capacitação revisado .

Fatima Teixeira (equipe PSB), complementa informando que no período do Ação Família

contavam com 16 pessoas que trabalhavam com Ligia Pimenta focadas sistematicamente no

programa, apartadas da PSB - Proteção Social Básica, com contrato com a FIA, que discutiam

estratégias para execução do Programa. Tinha investimento. O que não é a realidade atual para

os SASFs. Hoje a PSB conta com 8 técnicos que se desdobram para dar resposta para as áreas

sem a agilidade que as áreas precisam.

Sylmara - Complementa que as equipes técnicas dos CRAS precisam ser ampliadas, e é

importante os concursos públicos.

Em função das aposentadorias, terá mais redução no RH. Informa que esta temática está

sendo discutido pela secretaria. O conselho também pode fortalecer esta discussão reforçando

a necessidade de ampliar o quadro RH de acordo com a realidade.

França - conselheiro - Questiona como algo tão bem escrito declina (sobre o conteúdo

apresentado). Considera importante que os usuários dos SASFs participem da discussão

Lucia - trabalhadora - Pensar nos sistemas informatizados, articulados CRAS/SASF. Retirar

recursos é perverso

Katia - trabalhadora - Aponta que existe o SASF antes da pandemia e existe o SASF durante a

pandemia. Alerta para as dificuldades de acesso a internet, corte de recursos, higienização dos

espaços

Valquiria - trabalhadora - Aponta sobre a necessidade de discutir o SASF com avaliação real/atual

com o Criança Feliz



Leitura do chat

[11:06] "\"CECILIA APOSTOLOPOULOS (Convidado)"
16 pessoas numa equipe técnica faz a diferença. Precisa ir atrás de parcerias financeiras. OK. É
só correr atrás...

[11:07] Ricardo Sconamiglio
Concordo que sem uma avaliação sistemática do serviço, não tem como tomar decisões.

[11:08] Claudia
Exato Fátima, investimento financeiro faz a diferença. Imagina SASF que teve e sofre redução
financeira desde que foi criado. De PAF p SASF teve redução de R$ 8.000,00 e agora mas R$
3.200,00. Onde todos os custos só aumentam.

[11:10] Nájila Thomaz
Estamos adoecidas, vivenciamos perseguições, assédio moral, pressões pra cumprir metas
impossíveis de serem cumpridas e não temos uma política de saúde do trabalhador ao
trabalhadores do SUAS, estamos na linha de frente administrando a barbárie, qual a proposta da
SMADS em relação ao enfrentamento dessas questões?

[11:11] allancarvalho2008 (Convidado)
criança infeliz esta na pauta?????
só pra entender a dinâmica das discussões...

[11:12] "\"CECILIA APOSTOLOPOULOS (Convidado)"
Qual a avaliação, qual o impacto do PCF junto a população? Podemos deixar qualquer
esclarecimento para uma próxima reunião.

[11:14] "\"CECILIA APOSTOLOPOULOS (Convidado)"
Baseado em qual avaliação se apoia a ampliação do quadro de pessoal no SASF?

[11:14] Meire (Convidado)
Extremamente importante a ampliacao do quadro funcional do CRAS, ja que a demanda é
imensa, dificilmente conseguimos data para agendamento das famílias o que acaba por impactar
no nosso atendimento as famílias necessitadas

[11:23] allancarvalho2008 (Convidado)
peço que as contribuições do chat sejam anexadas na memória dessa reunião! Proposta de
encaminhamento!
essas contribuições não podem se perder!
bem como as falas!
qual o trabalho dos visitadores? em que foi baseado?
no criança infeliz...

[11:26] Nájila Thomaz
Quais as dificuldades da implantação/execução do PCF?

[11:28] Nájila Thomaz
Precisamos fazer uma discussão/avaliação, com gestores de parceria do SASFs e os trabalhadores
do SASFs para uma análise crítica, séria e que traduza a realidade concreta!

[11:29] rodrigo (Convidado)



Gostaríamos de complementar também que há um número exorbitante de atendimentos,
utilizando inclusive o telefone e seus recursos e ainda aguardando a vacina.

[11:29] Maria Aparecida da Silva (Convidado)
Concordo com o companheiro Allan Carvalho, para que as contribuições sejam anexadas na
memória da reunião. Obrigada!

[11:30] allancarvalho2008 (Convidado)
todas as multiplas lacunas sobre o criança infeliz, quando da sua vexatótia apresentação para a
manobra da RE votação, foram sanadas junto ao COMAS SP?

[11:30] Possebao Luzinete
Compartilhamos com o mesmo sentimento da fala da Katia.

[11:32] "CECILIA APOSTOLOPOULOS (Convidado)
A SMADS não entende que a parceria inclui pagamento de alimentação de funcionarios. Agregar
mais 12 pessoas. Como fazer?

[11:36] Ricardo Sconamiglio
Não estou entendendo tem alguma proposta para ampliação do quadro de RH do SASF?

[11:38] "CECILIA APOSTOLOPOULOS (Convidado)
Ricardo, ampliaçãoo do quadro em 4 tecnicos e 8 orientadores.

[11:41] Ricardo Sconamiglio
Cecilia este assunto não foi abordado aqui na discussão, certo?

Maria Mota, esclarece que na data desta a CPP, o objetivo é estudar o SASF versus legislações

vigentes, sendo que na discussão do Plano de Ação que irá discutir a reprogramação da verba em

reunião conjunta das Comissões CPP e CFO será debatido

Aponta ainda que não ficou claro, por qual motivo, as reprogramações (4 quatro) do

Criança Feliz tem sido necessárias, importante que essa informação seja apresentada na reunião

conjunta.

Aproveita para esclarecer que muitos trabalhadores não se sentem seguros em participar

de espaços de discussão da política de Assistência em razão do histórico de perseguições.

Solicita que na reunião conjunta sejam apresentados os dados que apontem o impacto

para os profissionais do SASF a partir do atendimento com Criança Feliz; apresentar resultados

para as famílias atendidas e reforça os questionamentos da conselheira Cecília, qual avaliação foi

feita, e com base no que as sugestões de alteração para o SASF estão sendo realizadas.

Sylmara, informa que não concorda com  perseguições e assédios e que se ocorrer,

recomenda que os trabalhadores procurem o RH.

Nazareth, refere que tem ocorrido com trabalhadores das OSCs também. E que se faz

importante sempre discutir sobre isso para evitar que ocorra.



Sylmara,  reforça que na ocorrência de assédios os  servidores procurem o RH/SMADS  e

trabalhadores das OSCs  procurem  os  orgãos de defesas de direito.

Maria Mota, em resposta ao questionamento de Allan sobre ofícios não respondidos por

SMADS a serem encaminhados para o MP, fica esclarecido, que o COMAS realizou o

levantamento, contudo, nesse momento, embora tenhamos recebido respostas atrasadas, as

respostas tem remetidas ao conselho e que diante da demanda que o COMAS recebe, inúmeros

ofícios são encaminhados ao gabinete.

Sylmara, esclarece estar a disposição para intermediar na SMADS  a agilização das respostas aos

ofícios e as questões que não foram respondidas.

Em resposta a Kátia - convidada, no chat, foi informado que, para a reunião conjunta,

encaminharemos junto ao link as resposta e o Plano para que todos os participantes possam

estudar e participar da discussão.

Em resposta a conselheira Solange, no chat, restou pré agendado a reunião conjunta

com CPP/CFO para o dia 27/05.

Registros finais do chat

[11:43] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
Motta só acho que a Secretaria deveria responder, pois inclusive é quem está na coordenação
da CPP a priore estava agendada dia 20a reunião conjunta

[11:46] allancarvalho2008 (Convidado)
Assédio moral e institucional é uma dura e comum realidade!
Mesa de Negociação da Gestão do Trabalho já!!!
até na secretária excutiva do COMAS tivemos essa gravíssima situação!!! Um assinte!!!

[11:52] Katia Mendes (Convidado)
como podemos ter acesso as respostas encaminhadas, o comas tem um watzap que dialogue
com os SASFs da Cidade

[11:53] Solange Sampaio ( SITRAEMFA) (Convidado)
Natanael sugiro que já veja a agenda dos conselheiros da CFO pois havíamos pre agendado para
dia 20 a tarde

[11:53] allancarvalho2008 (Convidado)
Sintomático demais!!! Absurdo!!!
tantas reprogramações...

[11:56] allancarvalho2008 (Convidado)
trazer explicações por ofício! não só power point!!!

Findada a reunião e o registro. Abaixo observações da relatoria



Obs.: 1, no decorrer da CPP Sylmara enviou por email a lista dos SASFs conveniados na Cidade,

segue anexa a essa ATA

Obs: 2, o chat não sofreu nenhuma correção/alteração, tendo sido copiado, na integra e apenas

separado entre os blocos de falas

Encaminhamentos: Será feito o registro de todas as contribuições dos participantes,
contemplando as verbais e escritas pelo chat. Os questionamentos serão encaminhados
para que SMADS possa então respondê-los. Foi solicitado o levantamento dos impactos
para o serviço SASF a partir do Programa Criança Feliz e para a população que foi/esta
sendo atendida pelo Programa, com envio dos dados reais para ancorar a discussão do
Plano de Ação apresentado por SMADS. Encaminhar a Sylmara o/s oficio remetido a
SMADS sobre SASF/Plano de Ação/Criança Feliz para que se aproprie e acompanhe.
A coordenadora Sylmara irá levantar dados e as informações necessária que impactam
na aprovação do plano de ação dos SASFs para a reprogramação das verbas, ficando o
indicativo de data para a reunião ordinária da CPP conjunta com CFO no dia 27/05 (5ª
feira), período da manhã.

Encaminhamento do Plenário: Encartar no processo SEI nº6024.2021/0002935-0 a
apresentação do SASF e a planilha dos serviços.

2) Ofício nº773/2020-PJDH-IDOSO sobre o Núcleo de Convivência de Idosos
Observações e justificativas da Comissão: A Promotoria dos Direitos do Idoso encaminhou
em 30/04, por e-mail, o ofício nº773/2020-PJDH-IDOSO. Assunto: Núcleo de Convivência
de Idosos - NCI, em especial do fechamento de unidades e reclamações sobre eventuais
insuficiências de vagas.
Encaminhamentos: A coordenadora Sylmara informa que SMADS recebeu um ofício de
teor similar e respondeu a Promotoria. Assim, a Comissão encaminha que seja enviado
ofício para SMADS, solicitando esclarecimentos e manifestação a respeito dessa matéria.
Por fim, e em razão do adiantado do horário, a matéria não foi discutida e retornará com
prioridade na próxima reunião da CPP, e se possível, já com a resposta de SMADS.

Coordenação: Sylmara Andreoni Vettorello Ramires
Relatoria: Maria José de Mota Borba



ANEXO V

Reunião ordinária da Comissão de Políticas Públicas, Legislação e Defesa e Garantia de
Direitos – CPP de 20/05/2021

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: 20/05/2021 (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, Dulcinea Pastrello, Natanael de Jesus Oliveira.

Poder Público: Fernando Lima A. Marques, Sylmara Andreoni Vettorello Ramires.

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Maria José Mota de Borba

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira

Poder Público: Ronaldo Cancian

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani, Daniele Paloma
Abrileri, Jonathan Henrique da Costa.

Convidados:

Pauta:
3) Ofício nº773/2020-PJDH-IDOSO sobre o Núcleo de Convivência de Idosos

Observações e justificativas da Comissão: A Promotoria dos Direitos do Idoso encaminhou
em 30/04, por e-mail, o ofício nº773/2020-PJDH-IDOSO. Assunto: Núcleo de Convivência
de Idosos - NCI, em especial do fechamento de unidades e reclamações sobre eventuais
insuficiências de vagas. Na CPP de 13/05/2021 foi definido pelo envio de ofício solicitando
esclarecimentos para SMADS sobre o assunto - SEI 6024.2021/0003923-1.



Encaminhamentos: Aguardar resposta oficial de SMADS.

4) Retomar a discussão do Projeto de Lei nº90/2021 – Vereadora Juliana Cardoso –
Institui a Política de Assistência Social no Município, institui o Sistema Único de
Assistência Social de São Paulo – SUAS-SP e dá outras providências.

Observações e justificativas da Comissão: A Ilma. Vereadora, bem como a assessoria técnica
do seu gabinete, estiveram presentes reunião de 11/03 (5ª feira) a convite da CPP, com o objetivo
de discutir o PL e também realizar sua apresentação. O relato/ata da reunião foi encaminhado
para a assessoria da Ilma. Vereadora. A Comissão vem solicitando a retomada dessa pauta para
discussão, a fim de acompanhar o debate do PL que tem acontecido na Cidade. Pensar na
metodologia e estratégias para retomar a discussão.
Encaminhamentos: 1. Solicitar para a assessoria de gabinete da Vereadora as devolutivas
dos questionamentos feitos na reunião de 11/03, e solicitar a atualização do processo na
Câmara com informação a este Conselho, inclusive de quando das discussões na Câmara
para que o Conselho possa tirar representantes para participação.
2. Levar ao CDA para tirar os representantes do COMAS-SP para participação na Câmara
e acompanhamento das discussões, e posterior retorno das informações para os demais
Conselheiros.
3. Encaminhar o ofício para SMADS consultando quem está acompanhando, para
possível troca de informações e alinhamento sobre a temática junto a este Conselho.

5) Ofício n°412/21 - IC n°131/2017 - objeto: “Apuração de eventual descumprimento à
entrega protegida concedida às gestantes e mães que manifestem o desejo de entregar
seus filhos para adoção, nos termos do artigo 13, §1º do ECA".

Observações e justificativas da Comissão: Ofício encaminhado em 05/03 pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo - PJIJ, por e-mail, a fim de instruir o objeto do presente
Inquérito Civil. Solicita ao Conselho informações de eventual discussão que tenha sido
realizada a respeito da Nota Técnica Conjunta n°01 MDS/MSaúde/2016, que dispõe sobre
“Diretrizes, Fluxo e Fluxograma para a intenção integral às mulheres e adolescentes em
situação de rua e/ou usuárias de álcool e/ou crack/outras drogas e seus filhos recém
nascidos”. Na reunião de 25/03/2021 a CPP definiu pelo envio de ofícios para SMADS e
MP. E assim foi feito, o ofício nº318/2021, enviado via SEI 6024.2021/0002425-0, solicita
a manifestação da SMADS a respeito da Nota Técnica nº01/2016/MDS/MSaúde. E o
ofício nº319/2021 enviado ao MP por e-mail, solicita dilação do prazo para resposta do
Conselho, visto que aguarda a manifestação da SMADS para subsidiá-la. O MP respondeu
em 18/05 que atende a concessão de dilação de prazo em 30 dias para que o Conselho
encaminhe sua resposta.
Encaminhamentos: Aguardar a resposta oficial da SMADS, atentando aos prazos do MP.

6) Inclusões de Pauta
4.1) A Conselheira Cecília traz a questão de retomar a análise do plano de ação da
Comissão. A CPP vinha realizando uma análise e pensando no cronograma e as ações
para executar as metas propostas.
Encaminhamentos:



A CPP definiu que tirará um tempo para discutir o plano de ação nas reuniões. Na reunião
de 03/06 a Comissão deixa o indicativo de finalizar a análise do Plano.
Foi discutida a primeira meta: Fortalecimento do Controle Social da Política de
Assistência Social no Âmbito da Cidade de São Paulo. A ação para operacionalizar a
primeira estratégia de análise das normativas referentes à Política Assistência Social. A
ação seria a de Monitorar o cumprimento das Resoluções deste Conselho e a
implantação e implementação das normativas, serviços, programas, projetos e
benefícios, bem como a defesa de direitos referentes à Política Assistência Social.
Neste sentido, foram levantados os seguintes itens de retomada para acompanhamento:

1. Resolução COMAS-SP nº1646/2020 de 08 de dezembro de 2020, que dispõe
sobre a alteração da Portaria SMADS nº46/2010 nos serviços para pessoas em
situação de rua, especificamente no item “unidade” tanto dos Centros de
Acolhida às Pessoas em Situação de Rua, quanto do Centro de Acolhida para
Catadores e do Serviço de Acolhimento Institucional para Famílias e Indivíduos
em Situação de Rua. E no que diz respeito aos quadros de recursos humanos de
Centros de Acolhida para Adultos I, Centros de Acolhida para Adultos II, Centros
de Acolhida Especiais e Centro de Acolhida para Catadores. A CPP definiu por
envio de oficio para SMADS, solicitando informações a respeito da publicação
da Portaria sobre a temática. Esclarecer no ofício sobre a importância de agilizar
a publicação da Portaria para a continuidade da qualidade do trabalho e
segurança dos trabalhadores.

2. Resolução COMAS-SP nº1616/2020 de 08 de setembro de 2020, que dispõe sobre
a aprovação da adequação no Serviço de República, que altera o anexo I da
Portaria nº46/SMADS/2010 e a Portaria nº47/SMADS/2010. A CPP definiu por
envio de oficio para SMADS, solicitando informações sobre os editais. Se estão
saindo conforme as alterações aprovadas na Resolução.

3. Resolução COMAS-SP nº1572/2020, de 02 de junho de 2020, que dispõe sobre
aprovação do projeto do Núcleo de Atendimento Integral para crianças e
adolescentes em Situação de Rua. A CPP definiu por envio de oficio para SMADS,
solicitando informações sobre a implantação do serviço aprovado.

4.2) A Conselheira Solange traz a devolutiva da CMESCA e do evento sobre exploração
infantil ocorrido em 18/05.

Coordenação: Sylmara Andreoni Vettorello Ramires

Relatoria: Fernando Lima Amaral Marques



ANEXO VI

Reunião da Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das
Conferências - CMCDC de 14/04/2021

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CMCDC - 14/04/2021

Comissão Temática: À Comissão de Monitoramento e Controle das
Deliberações das Conferências - CMCDC

Descrição: Reunião Extraordinária CMDCD

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: 14/04/2021 (quarta-feira)   /  Horário: 09h00

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Cecília Apostolopoulos, José Benedito França, Solange
Sampaio

Poder Público:

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Antônio A. Patto

Poder Público: Irma de Cássia Lins de Araújo

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Gessiane Sayuri Nogueira
Kudo, César de Lucca, Max Nicolla

Convidados: Allan e Regina (FAS)
Pauta:
DEMANDAS ANTIGAS

1) Reunião extraordinária de 12/04/2021
Discutir as contribuições trazidas pelo Clóvis para ajudar a desenhar a metodologia do Conferir e
Conferência Municipal.
As contribuições construídas na reunião:

 Objetivo da CMCDC
Construir a Conferência Municipal de Assistência Social (Conferir, Regionais e Municipal) por
meio virtual, com metodologia inovadora, garantindo a mais ampla participação, acesso e maior
interação entre seus participantes, seu efetivo caráter deliberativo e as melhores condições e
instrumentos de tecnologia da informação para maior qualidade de seus resultados.

 Pressupostos da metodologia
Dialogicidade; incorporar o whats App como ferramenta de TI; múltiplos acessos; construção
coletiva e virtual do cotidiano da política de assistência social (whats app, podcast, tik tok...) em



substituição a palestra Magna; a participação ser um dos critérios de escolha de delegados;
garantia de acesso autônomo e seguro; garantir a diversidade com a participação efetiva dos
diferentes atores; linguagem acessível; favorecer a participação dos não iniciados; processo
conferencial é permanente e cíclico;

 Desafios
Comunicação escrita; deliberação e votação transparente e interativa; garantir um processo de
credenciamento dinâmico e inclusivo que dialogue com participantes e plataformas que serao
usadas/ disponibilizadas; participação Integral dos Delegados em todas as fases da Conferência
com avaliação quanto aos problemas tecnológicos de acesso; rediscutir a construção do
diagnóstico contemplando leitura da sociedade civil; mobilização pela participação com
múltiplos recursos; regionalização do conferir

Encaminhamento:

Coordenação: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos
Relatoria: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos



ANEXO VII

Reunião da Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das
Conferências - CMCDC de 19/04/2021

Comissão Temática: À Comissão de Monitoramento e Controle das
Deliberações das Conferências - CMCDC

Descrição: Reunião Extraordinária CMDCD

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: 19/04/2021 (quarta-feira) /  Horário: 14h30

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Cecília Apostolopoulos, José Benedito França, Solange
Sampaio

Poder Público:

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Gessiane Sayuri Nogueira
Kudo, César de Lucca, Max Nicolla, Graziella de Mattos

Convidados: Allan e Regina (FAS)

Pauta:
1) Pesquisa para realização da XIV Conferência Municipal de Assistência Social

Elaboração de formulário de pesquisa e análise do piloto elaborado pelo FAS.

Encaminhamento: de ofício solicitando a SMADS empenho na participação do poder
público que não estão compondo a CMCDC.

2.) Participa Mais – Ferramenta utilizada pela Câmara Municipal
Encaminhamento: Convidar a Sra. Lucila, responsável pelo Participa Mais para
estudarmos a possibilidade de usar esta plataforma existente para a realização das
conferências.

Coordenação: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos

Relatoria: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos



ANEXO VIII

Reunião da Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das
Conferências - CMCDC de 26/04/2021

Comissão Temática: À Comissão de Monitoramento e Controle das
Deliberações das Conferências - CMCDC

Descrição: Reunião Extraordinária CMDCD

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: 26/04/2021 (segunda-feira) Horário: 14h00

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Cecília Apostolopoulos, José B. França, Solange Sampaio

Poder Público: Irma de C. Lins de Araújo, Rosier Batista Custódio

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Antônio A. Patto

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Gessiane Sayuri Nogueira
Kudo, César de Lucca, Max Nicolla, Graziela de Mattos, Marcela L. Bressani

Convidados: Lucila I. de C. Borges, Patrícia Marques, Allan Carvalho

Pauta:
1) Participe Mais

A Comissão convidou a equipe do Participe Mais para falar sobre a plataforma e seus recursos
que possam atender o processo conferencial
Encaminhamento: Solicitar que COC aguarde mais alguns dias antes de ser convocada,
para que a CMCDC possa finalizar a proposta metodológica.

2) Conferir
Discutir sobre as deliberações pertinentes aos sindicatos, fóruns, OSCs e COMAS
Encaminhamento: Considerando o adiantado da hora, ficou acordado que a Secretaria
Executiva encaminharia a relação das deliberações da última Conferência, que estão pendentes
de definição de seus atores para o Conferir, e que a comissão faria a sua contribuição com prazo
para até dia 03/05/2021.

3) Pesquisa da Conferência
Discutir sobre a pesquisa e adequar as questões para publicizar



Encaminhamento: A Secretaria Executiva fará documento em word com as pesquisas e
compartilhará (via link do google docs) para que todos façam a sua contribuição, sendo
inicialmente para os membros da CMCDC e, após, para todos os conselheiros.

Coordenação: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos

Relatoria: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos



ANEXO IX

Reunião da Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações das
Conferências - CMCDC de 05/05/2021

Comissão Temática: À Comissão de Monitoramento e Controle das
Deliberações das Conferências - CMCDC

Descrição: Reunião Ordinária CMDCD

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: 05/05/2021 (quarta-feira)   /  Horário: 13h00

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Cecília Apostolopoulos, Solange Sampaio, José França

Poder Público: Rosier Custódio

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Antônio Alexandre Patto

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Gessiane Sayuri Nogueira
Kudo, César de Lucca, Max Nicola, Graziela de Mattos

Convidados: Allan Carbalho, Leandro (Participe Mais), Patrícia (Participe
Mais), Maria Isabel (FLASCO)

Pauta:
2) 13h - Participe Mais

A Comissão convidou a equipe do Participe Mais para falar sobre a plataforma e seus recursos
que possam atender o processo conferencial. A Sra. Patricia fez uma visita no site do Participe
Mais demonstrando como ele funciona. Os conselheiros puderam observar a forma de
navegação e sanar as dúvidas sobre a plataforma. Muitos aspectos foram considerados
pertinentes. Plataforma municipal – disponível para o COMAS.
Encaminhamento:

3) 14h - FLASCO
A Comissão convidou a FLASCO (Faculdade Latino-americana)  para falar sobre as alternativas de
conferência virtual. Foi apresentado pela Sra. Isabel, pessoa que integrou a equipe de
sistematização a Conferência Nacional da Criança e do Adolescente, o funcionamento da
plataforma do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Necessário consultar o
Ministério para obter o aval para utilização.



Encaminhamento: Envio de ofício para o Ministério para verificar a disponibilidade de
utilização.
Encaminhamento do Plenário: Alterações propostas pelo pleno quanto à convidada
Maria Isabel e sobre a plataforma do Ministério.

4) Deliberação para COC
A Comissão discutirá os encaminhamentos para a COC. Ficou acordado que cada conselheiro
traria, preferencialmente por escrito, sua contribuição com roteiro para montar o
documento e chamar a CAF
Encaminhamento: Solicitou adiamento da convocação da COC para realizar reunião
extraordinária no dia 10/05/2021.

Coordenação: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos

Relatoria: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos



ANEXO X

Reunião extraordinária da Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações
das Conferências - CMCDC de 10/05/2021

Comissão Temática: À Comissão de Monitoramento e Controle das
Deliberações das Conferências - CMCDC

Descrição: Reunião Extraordinária CMDCD

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: 10/05/2021 (segunda-feira)   /  Horário: 09h00

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Maria Cecília Apostolopoulos, José Benedito França, Solange
Cristina Sampaio.

Poder Público: Rosier Batista Custódio

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Antônio Alexandre de A. Patto

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Gessiane Sayuri Nogueira
Kudo

Convidados: Allan Carvalho

Pauta:
1) Análise das apresentações do Prof. Clovis, Participa Mais e Flasco

Verificando as possibilidades de uso da plataforma do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos.
Possibilidade de utilização do Participa Mais para realização do Conferir, solicitar
Encaminhamento: Of. para o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
solicitando utilização da plataforma.
Of. para os diferentes atores para obtenção de respostas quanto ao atendimento das
deliberações.
Proposição de nova reunião com os 3 expositores no dia 14.04 e 19.05. Fica acertada a primeira
reunião com a COC no dia 17.05, às 14h.
Encaminhamento do Plenário: alterações propostas pelo pleno quanto a correção do
Ministério, não sendo a plataforma do Ministério de Cidadania e sim do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.



2) Propostas de Mobilização
A Comissão discutiu formas sobre mobilização dos participantes. Levantou-se várias
possibilidades para promover a mobilização da comunidade. Foram levantados os
seguintes recursos: vídeos curtos da Comissão. Vídeos regionais. Canal no YouTube.
Encaminhamento: Este tema será retomado junto a COC.

Coordenação: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos

Relatoria: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos



ANEXO XI

Reunião extraordinária da Comissão de Monitoramento e Controle das Deliberações
das Conferências - CMCDC de 19/05/2021

Comissão Temática: À Comissão de Monitoramento e Controle das
Deliberações das Conferências - CMCDC
Descrição: Reunião Extraordinária CMDCD
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:19/05/2021 (sexta-feira)/ Horário: 13h00
Conselheiros Presentes:
Sociedade Civil: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos, Solange Cristina Castro
Sampaio, José B. França, Antônio Alexandre Patto
Poder Público: Rosier B. Custódio
Ausências Justificadas:
Sociedade Civil:
Poder Público:
Assessoria Técnica (Secretaria Executiva):Gessiane Sayuri Nogueira
Kudo, Max Nicola Gonçalves Lúcio, Graziella de Mattos Lima
Convidados: Leandro Vinicius Michelin (Participe Mais), Allan Carvalho (FAS)
e Patrícia Marques (Participe Mais)

Pauta:
Deu início a reunião onde foi colocado que a comissão estava sem relatoria a
Conselheira Solange se colocou à disposiçãoe foi referendada.

1. Discussão sobre a metodologia do Conferir e da XIV Conferência com o
Participe Mais

A Comissão convidou a equipe do Participe Mais para alinhar as possibilidades da plataforma
do Participe Mais no processo conferencial.
Encaminhamento:A Secretaria Executiva encaminhará a proposta de roteiro
metodológico proposta pela conselheira Rosier aos membros da CMCDC para que
possam dar suas contribuições até a manhã de 24/05. Após o retorno, a secretaria
executiva fará o compilado das contribuições para facilitar o debate na reunião
extraordinária do dia 26/05/2021.
2. Informe da Rosier

Conseguiu contato com a Secretaria Executiva do CONANDA e agendou reunião para o dia 26
às 15hs, para tratar sobre o ambiente virtual utilizado na XI Conferência da Criança e do
Adolescente
Encaminhamento: Agendada reunião extraordinária da CMCDC, às 13h30. Pauta:
roteiro da metodologia e reunião com a Secretaria Executiva do CONANDA
3. Pesquisa de intenção da XIV Conferência

Levantamento das contribuições dos conselheiros.
Encaminhamento:Não houve tempo hábil para a discussão desta pauta, ficando como
sugestão de pauta para a próxima reunião ordinária.



Encaminhamento ao CDA:
A Comissão informa da alteração em seu horário de início para melhor adequar a
agenda de todos os participantes. Ficando definido a primeira chamada às 13h30 e
segunda chamada às 14h, respeitando o que está posto no Regimento Interno.

Coordenação: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos

Relatoria: Solange Cristina Castro Sampaio



ANEXO XIII
REUNIÃO ORDINÁRIA DO GT DENÚNCIAS - 12/05/2021

Grupo de Trabalho: GT Denúncias

Descrição: GT Denúncias

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: 12/05/2021 (quarta-feira)/  Horário: 14h00

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Dulcinéa Pastrello, José Benedito França, Antônio Alexandre
Patto

Poder Público:

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Maria Cecília Apostolopoulos,

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Sayuri Kudo

Convidados:

Pauta:
DEMANDAS ANTIGAS

1) Protocolo 0016/19
Observações e justificativas:
SMADS retornou o ofício com as informações solicitadas pelo GT

Encaminhamento: O GT analisou o posicionamento da OSC, ratificada pela supervisão da
SMADS, entretanto, não se sentiu contemplado com a resposta dada e sugere visita
institucional quando houver retomada das visitas, em decorrência da pandemia pelo
COVID 19.

2) Protocolo 0032/2021
Observações e justificativas:
A organização denunciada respondeu o Ofício que o GT encaminhou.
O Ofício encaminhado para SMADS em 16/04/2021 ainda não retornou (prazo de 20 dias).
Encaminhamento: O GT decidiu aguardar a manifestação da SAS/SMADS para analisar a
denúncia.

3) Informe das demandas sem retorno
Observações e justificativas:



ANEXO XIV

RELATO DA REUNIÃO DO GT REGIMENTO INTERNO - 14/05/2021

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: 14/05/2021 (sexta-feira) / Horário: das 09:00 às 12:00 horas
Conselheiros Presentes:
Sociedade Civil: Antônio Alexandre de Andrade Patto Fábio Henrique Pereira da Fonseca,
José Benedito França Pereira, Joselma Aparecida Souza dos Santos, Maria José Mota de
Borba, Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos, Natanael de Jesus Oliveira, Solange
Cristina Castro Sampaio, Elton de Almeida Ribeiro Vanessa Vidovix Vieira da Silva.
Poder Público: Edson Ribeiro da Silva, Rosier Batista Custódio.
Ausências Justificadas:
Sociedade Civil:.
Poder Público:
Ausências Não Justificadas:
Sociedade Civil:.
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:
As conselheiras, os conselheiros e a equipe técnica do COMAS, seguiram na análise o
Regimento Interno, foi debatido a respeito do Art 3º do Regimento a proposta
Da continuidade dos Conselheiros Vanessa Vidovix e Fabio Henrique na continuidade da

revisão no regimento como um todo para que possamos dar agilidade nas próximas
reuniões do GT continuamos debatendo o art 3º  onde  se prontificaram a organizar os
textos dos incisos de modo que os artigos se torne mais claro, contundente e sem
repetições.
Ao final da reunião todos concordaram com a sugestão de as Conselheira Vanessa e
Conselheiro Fabio revisarem as repetições referente as menções de planos ao longo dos



incisos do do Regimento para que nos próximos encontros possamos trabalhar com
maior agilidade.
.
Encaminhamento: as Conselheiras Vanessa Vidovix e  o Conselheiro Fábio Henrique
farão uma organização dos conteúdos dos  artigos da Minuta do Regimento de modo a
dar maior clareza e eliminar repetições. A proposta será apresentada na próxima
reunião do GT, dia 28 de maio.

Coordenação: Natanael de Jesus Oliveira

Relatoria: Solange Cristina Castro Sampaio



TRANSCRIÇÃO DO CHAT DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA_2021-05-25

[12:46]
12:46 Reunião iniciada

[13:04]
Olga - Doutores da Alegria (Convidado) participou temporariamente no chat.

[13:04] Olga - Doutores da Alegria (Convidado)
Boa Tarde a todos. Olga Cristiane Lembo - Doutores da Alegria

[13:05] Cássia Liberato (Convidado)
Cássia Liberato Muniz Ribeiro - suplente SMS SP

[13:06] Marcio Castellan Armond
Boa tarde

[13:06] Marco Tulio Alonso Ronsini
Marco Túlio Alonso Ronsini - Suplente SEGES

[13:06] Lúcia Helena da Silva
Boa tarde. Lúcia de SMS

[13:09] Alderon (Convidado)
Alderon Costa - Conselheiro do Comitê Pop Rua representante da Rede Rua

[13:09] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
Olá Boa tarde! Sou Fábio Paes, estou como SEFRAS.

[13:14] Edson Ribeiro da Silva
Boa tarde a todos (as) Edson Ribeiro Titular SMJ

[13:15] Edson Ribeiro da Silva
Favor me enviar a pauta em word. Grato

[13:15] Maria José Mota de Borba
Alderon, prazer sabê-lo aqui (Maria Mota)

[13:15] Mariana Kiefer Kruchin
Boa tarde, para lista: Mariana Kruchin, Secretaria de Gestao (ainda sem posse)

[13:15] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
Fábio Paes, representante da articulação pop rua e SEFRAS/ Serviço Franciscano de
Solidariedade.

[13:17] "\"\\\"Robson Mendonça (Convidado)\\\"\""
Robson Mendonça - Movimento Estadual PopRua.



[13:17] Alderon (Convidado)
Oi Maria José, como vc está

[13:18] Graziela de Mattos Lima
Ricardo, boa tarde

[13:19] Graziela de Mattos Lima
Qual sua representação?

[13:19] Graziela de Mattos Lima
para compor a lista de presença
Darcy, boa tarde! Qual sua representação pa... por Daniele Paloma Abrileri

[13:23] Daniele Paloma Abrileri
Darcy, boa tarde! Qual sua representação para compor a lista de presença?

Imagem do perfil de Darcy Costa (Convidado).Boa tarde! Movimento nacional população ... por
Darcy Costa (Convidado)

[13:23] Darcy Costa (Convidado)
Boa tarde!
Movimento nacional população de rua
Maria Aparecida , boa tarde! Qual sua repre... por Daniele Paloma Abrileri

[13:24] Daniele Paloma Abrileri
Maria Aparecida , boa tarde! Qual sua representação para compor a lista de presença?

Imagem do perfil de Maria Aparecida de Aguiar Oliveira  (Convidado).Eu sou da organização
social por Maria Aparecida de Aguiar Oliveira (Convidado)

[13:26] Maria Aparecida de Aguiar Oliveira (Convidado)
Eu sou da organização social

[13:27] Graziela de Mattos Lima
qual Maria Aparecida?

[13:27] Maria Aparecida de Aguiar Oliveira
Quero saber sobre a vacinação

[13:27] Maria Aparecida de Aguiar Oliveira
Por isso que estou participando da reunião

[13:28] Maria Aparecida de Aguiar Oliveira
Sefras

[13:29] Maria Aparecida de Aguiar Oliveira
Eu trabalha junto com a Camila do Sefras



[13:29] Maria Aparecida de Aguiar Oliveira
Ela não está conseguindo entrar

[13:35] Joselma Santos
boa tarde nao me chegaram

[13:38] reinaldo vilela (Convidado)
Boa Tarde

[13:39] Solange Sampaio
Boa tarde

[13:39] Fernando Marques (SMSUB - Suplente) (Convidado)
Ola

[13:39] Marcos Muniz (Convidado)
teste

[13:39] Marcio Castellan Armond
o meu funciona

[13:39] Marco Tulio Alonso Ronsini
Teste

[13:39] ELTON (Convidado)
Boa Tarde!

[13:39] dulcinéa (Convidado)
olá

[13:39] Rosier Batista Custodio
Está ok

[13:39] Edson Ribeiro da Silva
testando

[13:41] "\"\\\"Robson Mendonça (Convidado)\\\"\""
teste

[13:43] Fabio Fonseca (Convidado)
Boa tarde À todos, estava no link errado

[14:03] Gi Santana
Obrigada Natanael

[14:03] Alderon (Convidado)
Obrigado, Conselheiros



[14:03] Alderon (Convidado)
Conselheiras

[14:04]
Fábio Paes - SEFRAS (Convidado) não tem mais acesso ao chat.

[14:05]
Kenia Sales participou temporariamente no chat.

[14:23] Robson Mendonça (Convidado)
Podemos dar o inicio?

[14:29] Rosier Batista Custodio
Mas nós estamos seguindo o regimento, França

[14:34] Joselma Santos
Peco desculpa minha internet esta caindo!!

[14:36] Rosier Batista Custodio
Obrigada, Max e Marcela pelos esclarecimnetos

[14:36] Rosier Batista Custodio
Boa proposta, Maria

[14:42] Fabio Fonseca (Convidado)
Obrigado Grazi, sai sem querer da reunião e ao reingressar o microfone estava ligado
automaricamente.

[15:18] Sylmara Andreoni Vettorello Ramires
FIA- Fundação Instituto de Administração

[16:02] Alderon (Convidado)
Sr. Presidente do Comas, Conselheiros e Conselheiras, infelizmente, por motivo de agenda de
reunião com mp, defensoria e membros do Fórum da Cidade não vou conseguir ficar
conectado nessa reunião, mas o colega Fábio Pães e a colega Girlândia Santana que também
assinaram a carta estào presentes e nos representa. Assim que entrar na pauta vou tentar
entrar, mas o Fábio e a Gi estão na defesa da vacinação. . Contamos com o apoio desse
valoroso Conselho. Deixo meus agradecimentos pela acolhida da pauta da vacinação aos
trabalhadores de org. não conveniadas. Obrigado.

[16:07] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
esta é a agenda Alderon...

[16:10] Alderon (Convidado)
Também queria completar

[16:11] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
me inscevo



[16:11] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
me inscrevo

[16:11] Jonathan Henrique Gomes
Okay, Fabio

[16:11] Graziela de Mattos Lima
ok

[16:13] Robson Mendonça (Convidado)
O pessoal de calçada que estão esquecidos.

[16:16] Alderon (Convidado)
Obrigado, Rosie

[16:17] Rosier Batista Custodio
Eu que agradeço

[16:17] Rosier Batista Custodio
E fico à disposição

[16:22] Alderon (Convidado)
Isto mesmo

[16:27] Alderon (Convidado)
O que queremos é inclusão dos trabalhadores/as sem convênio que tem o mesmo direito
daqueles que não são conveniados. A reivindicação por mais vacina é uma luta de todos nós.

[16:28] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
Interessante que as instituições de saúde solicitam e conseguem com facilidade vacinas...
Temos organizações parceiras que vem acontecendo isto. Falo desde institutos de ação direta,
como administrativa e até de pesquisa. A lógica de defesa é para quem está no fronte da
Pandemia e não são reconhecid@s.

[16:28] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
seria bacana uma ação na esfera nacional e na esfera estadual...

[16:29] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
Pois os Estados e Municipios podem analisar suas prioridades dentro do que foi definido em
ambito federativo.

[16:29]
elton almeida ribeiro (Convidado) participou temporariamente no chat.

[16:29] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)
Mas a ação de colocar ests pauta no mabito nacional é importante.

[16:30] Fábio Paes - SEFRAS (Convidado)



e agir mais diretamente com o Estado de São Paulo para acelerar a resposta. E o Estado seria
referência para outros Estados.

[16:35] Rosier Batista Custodio
Obrigada!

[16:37] Maria Aparecida de Aguiar Oliveira
Importante a secretaria implicar tratar todos de forma igualitária

[16:39] Alderon (Convidado)
É possível levantar essas listas

[16:40] Rosier Batista Custodio
ótimo

[16:41] Maria Aparecida de Aguiar Oliveira
Nós que trabalhamos com pessoas com pessoas acometidos de Hanseníase que estão situação
de vunerabilidade.

[16:41] Rosier Batista Custodio
MAs nós temos o número de trabalhadores?

[16:41] Robson Mendonça (Convidado)
Devido a outra reunião, estou saindo e quero agradecer pela oportunidade.

[16:41] Rosier Batista Custodio
Obrigada Robson

[16:45] Alderon (Convidado)
Perfeito, Maria José.

[16:47] Alderon (Convidado)
Também estamos à disposição do Conselho.

[16:48] Alderon (Convidado)
Gratidão à todos e todas.

[16:48] Alderon (Convidado)
Peço desculpas, vou ter que sair.

[17:02] Joselma Santos
boa tarde preciso sair pois tenho outro compromisso

[17:04] Daiane Malveira
Boa tarde preciso me retirar da plenária...

[17:09] Marcio Castellan Armond
Prezados, preciso sair. Boa tarde a todos



[17:11] Graziela de Mattos Lima
Oi Márcio, obrigada pela participação

[17:17] Rosier Batista Custodio
Pode subir para eu ver os ofícios levantados?

[17:17] Rosier Batista Custodio
*ofícios
Marcela você consegue subir?

[17:25] Rosier Batista Custodio
ok!

[17:27] Matheus Martinez Crepaldi
Tenta escrever, qualquer coisa

[17:27] Matheus Martinez Crepaldi
Tenta escrever, qualquer coisa

[17:40] Daniele Paloma Abrileri
Matheus Martinez Crepaldi por favor, qual sua representação para compor a lista de
presença?

[17:43] Rosier Batista Custodio
Dani, o Matheus é nosso estagiário aqui da AT

[17:43] Daniele Paloma Abrileri
Obrigada Rosier


