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

COMUNICADO COMAS-SP Nº 194/2021

Publicado no DOC em 22/07/2021 – pág. 53

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 29 DE JUNHO 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 12/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 29 DE JUNHO DE 2021 DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO PAULO - COMAS-SP.

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

Presentes:
Marcos Antonio Muniz de Sousa – Presidente representante da Sociedade Civil
Rosier Batista Custódio – Vice-Presidente representante do Poder Público pela SMADS

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

Sociedade Civil
Antônio Alexandre Patto; Daiane Natalli Reis Malveira; Joselma Aparecida Souza dos Santos;
José Benedito França Pereira; Maria José Mota de Borba; Solange Cristina Sampaio; Fábio
Henrique Pereira da Fonseca; Maria Silvia Coviello Boscaino; Vanessa Vidovix Vieira da Silva
(presente após a composição da mesa); Dulcineia Pastrello; Maria Cecília H. M. Apostolopoulos
(presente no término da plenária); Natanael de Jesus Oliveira

Poder público
Edson Ribeiro da Silva -SMJ; Fenando Lima A. Marques – SMPR; Lucia Helena da Silva-SMS,
Marco Túlio Alonso Ronsini -SEGES; Márcio Castellan Armond-SF; Valeria Eloy Da Silva Kovac;
Raissa Fontelas Rosado Gambi; Luciano Santos Araújo; Helaine Cristina Da Silva Cunha; Regina
Celia Da Silveira Santana
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Ausências

Sociedade Civil

Jurandir Santo Zanetti(justificada); Saimon Leal Pereira (não justificada); Elton de Almeida
Ribeiro( não justificada); Reinaldo Vilela (não justificada)

Poder Público

Sylmara Andreoni Vettorello Ramires (justificada); Cássia Liberato Muniz Ribeiro-SMS (não
justificada); Mariana Kiefer Krunchin (não justificada); Patrícia Barbosa (não justificada); Paula
Vitoria Pereira (não justificada); José Carlos Damasceno-SGM (não justificada).

Composição da mesa:

Marcos Antonio Muniz de Sousa – Presidente representante da Sociedade Civil
Rosier Batista Custódio – Vice-Presidente representante do Poder Público pela SMADS

Poder público: Edson Ribeiro da Silva -SMJ; Lucia Helena da Silva-SMS, Márcio Castellan
Armond-SF, Helaine Cristina da Silva Cunha-SEHAB; Luciano Santos Araújo-SMPR; Marco Túlio
Alonso Ronsini -SEGES; Raissa Fontelas Rosado Gambi-SGM; Valéria Eloy da Silva Kovac-SME

Sociedade Civil:

Antônio Alexandre Patto; Joselma Aparecida Souza dos Santos; Daiane Natalli Reis Malveira;
Maria José Mota de Borba; Solange Cristina Sampaio; Maria Silvia Coviello Boscaino; Fábio
Henrique Pereira da Fonseca; Dulcineia Pastrello

Convidados: SUELI DE PAULA SANTOS (SMADS – CPSB); NILDA KEIKO TOYOMOTO ITO (SMADS
– CPSB); MICHELI (SMADS – CPSB); PAULO MORETTI(ORIENTADOR EDUCATIVO); FATIMA
TEIXEIRA (SMADS-CPSB); RAFAEL OLIVEIRA PEREIRA (SMADS-CPSB); OLGA LENGO (DOUTORES
DA ALEGRIA); GEOVANA MOMESSO (SASF CAMBUCI); RODRIGO; MARIA LUIZA (CRAS
CACHOEIRINHA); ALICIENE CARVALHO (SASF CAMBUCI); MARCIA (SASF CACHOEIRINHA);
ALEXANDRE DOMINGOS (SASF SÃO JUDAS / JD ROMANO); CAIQUE (SASF CAMBUCI); ALLAN
CARVALHO (FETSUAS-SP / FAS-SP); CELIDA REGINA DE OLIVEIRA; MARIA INES SHIGEKAWA;
ELAINE RIBEIRO (SASF JD ANGELA III); ELIANE (SASF JD ANGELA III); JEANE; IONE FERREIRA DOS
SANTOS MOL; RAFAEL BIGAS MORELLO; FRANCIS LARRY (FAS-SP)

Após a recepção de boas vidas a todos/as por Marcos Muniz, conselheiro presidente, iniciamos
a plenária na segunda chamada, com a conferência dos conselheiros presente, composição da
mesa, leitura, inclusão e aprovação da pauta:

Antes da aprovação

Marcos Muniz - recomenda a composição das Comissões e GTs até a segunda semana de
julho.
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Rosier Custódio - conselheira, vice-presidente, reforça a importância da composição das
Comissões e GTs, pois está sobrecarregada tanto quanto Sylmara, mas ambas ficam à disposição
para esclarecimento de dúvidas que os conselheiros do poder público possam ter.

França, conselheiro – esclarece solicita correção na ATA da Plenária do dia 15/06/21, no ponto
que se refere ao GT Denúncia. Refere que não disse estar esvaziado, tem 4 membros, e em uma
das reuniões tinha apenas 2 conselheiros. Na semana seguinte, todos os membros, estavam
presente.

Foi considerado retificado

Leitura do Relato do CDA realizado no dia 25/06/21 (ANEXO I)

Emenda parlamentar

Solange, conselheira – questionou por qual motivo no CDA foi encaminhado a emenda de
Luiza Erundina apenas para CFO?

Após esclarecimentos de Natanael, em razão da resolução, e da Rosier, que assim consta do
Regimento e Maria Mota, que a anterior foi para CPP e CFO por conta de ser a primeira desta
gestão, e assim terem decidido avaliar de forma conjunta. Restou decidido em plenária que irá
à CFO para análise.

Allan Carvalho, participante – questiona sobre o destino das emendas, antes compunham o
Fundo, e agora?

Natanael – informa que o Mrosc permite e que o MP passou a questionar, então, o COMAS
precisou se adequar através de Resolução, contudo, o recurso continua indo para o Fundo.

VT/VR – informe

O processo continua seguindo, tendo sido alimentado com as informações solicitadas

França, questiona se tem prazo definido, pois estamos em jun/21 e isso viola os direitos de quem
deveria garantir direitos. Avalia o processo burocrático e moroso.

Allan, questiona sobre a degravação, uma vez que essa discussão é feita a tempos, tendo sido
pensado inclusive em mesa de gravação

Marcos Muniz, informa que esta sendo discutido e que nesses últimos tempos temos sido muito
demandados. As ATAs tem sido longas e temos tido inúmeras reuniões.

Graziela, secretária executiva – informa que a ideia é que a empresa receba o áudio para ser
transcrito, sem mesa de som.

Rosier, informa que há o TR – Termo de Referência considerou o retorno presencial e teve a
avaliação de TI de SMADS.
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Max Nicolas, técnico da secretaria executiva – 3, 4 anos atrás pensou-se em mesa de som, mas
a na eleição do COMAS em 2020, já não se fez necessário, sendo obsoleta. A exemplo da
apuração dos votos realizadas em tempo real sem mesa de som. Nesse momento, com as novas
ferramentas temos tido outras possibilidades e outras opções.

Marcos Muniz - reforça que é importante a degravação para o conselho, pois a ATA geral tem
quase 50 páginas.

Manutenção das inscrições

Silvia, conselheira – fez o relato da Comissão CRI, sendo que mantem atendimentos à OSC que
precise de esclarecimentos.

Destaca que os conselheiros trouxeram para plenária a situação da OSC Solidariedança da Arte,
sendo que foi atendida no COMAS.

Conselheiro Fábio explica que a OSC teve aprovação da suspensão de sua inscrição, mas a OSC
questiona o tempo do recurso, em razão da pandemia e acesso ao processo. Assim, foi analisado
o procedimento e não a execução do serviço.

Considerando a lei e a possibilidade do COMAS sofrer questionamentos e processos, avaliam
que seria adequado suspender o cancelamento para que a Comissão faça análise dos requisitos
legais e dos procedimentos.

Rosier, considera a postura dos conselheiros da CRI adequada e sugere que todas as análises
dos requisitos sejam anexadas ao processo, cronologia, legislações afetas a pandemia para que
seja demonstrado que a CRI esta assegurando a linha de defesa da OSC.

Marcos Muniz, recomenda que a comunicação a OSC seja célere em um comunicado único com
prazo de 30 dias. Será enviado e-mail e a publicação.

Silvia, fez a leitura de 6 OSC para manutenção das Inscrições, sendo todas deferidas. (ANEXO II
E III)

Leitura dos relatos da CPP do dia 17/06 (ANEXO IV)

Extrato da CPP e CFO do dia 24/06

Maria Mota, conselheira - discutimos o Plano de Ação para utilização do recurso do Criança
Feliz. Plano que foi adequado por SMADS e apresentado ao conselho conforme discutido nas
reuniões conjuntas anteriores.

Sendo que ficou como encaminhamento o que segue:

- informar que foi executado sem aditamento
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- informar sobre o financiamento na página 1

- complementar instrumentais de educação permanente

- retirar Unesco

- inserir que o restante do recurso será utilizado para instrumentais e capacitação permanente
e novos SASFs

- na pág 5 utilização do recurso para educação permanente para PSB

Solange, propõe a leitura do Plano, sobretudo as alterações que foram realizadas, pois tem
conselheiros que não participaram das discussões

Rosier, informa que foi enviado por email para lermos, mas não se opõe a leitura

Marco Tulio, conselheiro – concorda com Rosier, para dar celeridade, contudo, sugere ler
apenas as alterações

Solange, concorda com a leitura apenas das alterações, pois não teve tempo para lê-las em razão
da agenda

Foi realizada a projeção do Plano e leitura das alterações, sendo essas de acordo com as
discussões realizadas.

Após a discussão e adequação da redação, a Resolução foi aprovada esclarecendo que aprova o
Plano o qual se destina a utilizar o recurso referente ao Programa Criança Feliz.

6.3. Relato da CMCDC – foi retirado da pauta

Relato da COC realizada em 16/06/21 (ANEXO V)

Allan, informa que estiveram em reuniões em 28/06 e solicita resposta sobre a plataforma
virtual do Ministério da Cidadania. SMADS deu retorno sobre o Participe +. Embora não esteja
nesse relato, questiona.

Rosier, informa que os procedimentos adotados por SMADS junto com o COMAS via ofício e
email para a Secretaria do Ministério questionando sobre a disponibilidade da plataforma. Com
Marcos, Cecília e Douglas, tem tido reuniões semanais, e será necessário pensar em outras
alternativas. Ter ou não resposta do Ministério para garantir a realização da nossa conferência.
Sobre o Conferir tiveram 60, 70 deliberações. Dará retorno até o final da semana.

Marcos Muniz – hoje conseguiu falar com no departamento do Ministério, e foi informado de
que ainda não tem resposta sobre nossa solicitação e que apenas São Paulo e Rio de Janeiro
solicitaram o uso da plataforma.
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Recomenda que em 30/06 pensem sobre ações: novos ofícios? Que trâmite será necessário para
garantir a realização da conferência? Ou discutir a partir da CMCDC?

França, ontem com a ausência da Rosier que sempre faz os esclarecimentos, não tiveram esse
esclarecimento.

Frustrante essa devolutiva e a possibilidade de não poderem utilizar essa plataforma. Pensar um
plano B. Todo o trabalho até agora foi pensando no uso dessa plataforma seria reiniciar do zero.
Não poderá ser presencial. Valoriza o esforço e dedicação de todos os envolvidos nesse processo
até agora, mas é frustrante.

Nas próximas reuniões será ouvinte. Esperava resposta mais positiva, mas se mantem a
disposição

Allan, é bastante preocupante, independente dos motivos da ausência do Marcos e da Rosier,
poderiam ter discutido o que fazer ontem se soubessem dessa informação.

O sentimento é o oposto França. Temos 2 meses, tempo limite para realizar a conferência
municipal e estadual, feita com recurso público. Essa plataforma é patrimônio público, não
podemos simplesmente ser ignorados com 32 Conferências regionais a serem realizadas.
Devemos nos somar com objetivo de realizar a conferência com a disponibilização desse bem
público. Devemos envolver todas as secretarias, prefeito, autoridades, fazer articulação, chegar
a ministra. Mobilizar a sociedade civil e fóruns para esse fim. Não é possível aceitar começar do
zero, quiça ter esse silêncio como negativa. Repetira essa mesma defesa na CMCDC e na COC.

Solange, a plataforma do governo federal seria ideal para garantir o acesso virtual. Fizeram uma
pesquisa nos territórios e alguns serviços não estão podendo ceder o espaço por conta da
pandemia. Então será necessário envolver outras Secretarias e outros espaços, não só a SMIT.
Essa Conferência é desafiante em todos os aspectos, se faz necessário, todos se envolverem.

Rosier, considera as falas de sensibilização importantes e as preocupações também. Essa
informação já tinha sido repassada na semana passada, podem não ter recebido, mas tinha sido
informado. França, não precisa desanimar, uma coisa é a plataforma, outra é a metodologia.
Metodologia poderá ser utilizada então o trabalho não se perderá. Solange, SMADS esta
pensando na contratação de modens, não tem só problemas.

Allan, concorda com Rosier sobre a metodologia. Parabéns a secretaria executiva que tem dado
todo o respaldo, auxiliado muito, sobretudo na pesquisa. O número da pesquisa foi satisfatório.
As coisas estão bem encaminhadas, então precisam do recurso público que não pode ser
negado. Os ajustes, cronograma dependem desse retorno sobre a plataforma.

Max, informa que já tem também as redes sociais prontas: youtube e Instagram, todas em nome
do COMAS, ainda sem conteúdo, mas já tem os canais abertos

Marcos, tem trabalho já bem consolidado: secretaria executiva, governo, COC, CMCDC. Amanhã
definiram a estratégia sobre pedido e resposta

Rosier, estão pensando em articular com o Conselho Nacional, se conhecerem alguém, será bom
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Relato do GT Denúncia foi retirado da pauta 14/04 e 23/06

Relato do GT Regimento realizado em 18/06 (ANEXO VI)

Allan, já tinha manifestado interesse em participar desde GT, contudo, solicita calendário e link
para tentar conciliar com sua agenda

Questiona se as alterações serão discutidas em uma plenária única ou em 2?

Não cabe audiência pública, mas as entidades mais engajadas que possam participar, seria
possível?

Natanael, informa que após finalizar o GT, o conteúdo será enviado para o CDA, que remeterá
a consulta pública e voltará para o GT para sistematizar e depois irá para a plenária

Rosier, não tem convidados, porque terá consulta pública e as reuniões são abertas

Resolução do Regimento

Natanael, no art 5º ajustar a data do término com o início da nova resolução

Rosier, questiona se não deveria só prorrogar o prazo ao invés de apresentar todos os
Considerandos, repetindo a Resolução

Max, já fizeram das duas formas, fica a critério da plenária

Rosier, recomenda que dá próxima vez, fazer de forma reduzida, prorrogando o prazo e pede
desculpas por não ter se atentado antes

Allan, esse conselho tem caráter deliberativo, democrático, diferente dos demais, promovendo
sempre o amplo debate. Embora tenha sido esclarecido por Rosier, reforça que seria
interessante manter o convite ao FAS mesmo que porventura declinem

A Resolução foi aprovada prorrogando o prazo para mais 120 dias de trabalho.

Resolução sobre o GT IN em consulta

Após leitura da minuta da Resolução, Allan se manifestou de forma contundente, em
discordância do nome do Francys, estar relacionado ao FAS. Resgatou o histórico da eleição do
FAS, no qual ocorreu a divisão dos participantes gerando 2 FAS. Questiona qual FAS sempre
participa dos debates e do COMAS?

Informa que o COMAS recebeu a ATA na qual consta esse histórico.

Natanael, informa que sempre convidam o FAS que sempre está com o COMAS e não sabe como
resolver essa questão nesse momento
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França, não estava quando o FAS se dividiu. Em ambos os FAS tem OSCs. Representantes dos
trabalhadores e usuários. Em fóruns participa quem quer. Com essa divisão enfraquece, e quem
perde é a política. Ambos são reconhecidos por SMADS e tem gente apoiando.

Maria Mota, resgata a importância da discussão sobre a Instrução Normativa e do quanto
tiveram que discutir para fazê-la pauta, porque entendem que sua alteração implicará na
execução da política na ponta, portanto, é pauta para o COMAS.

Quando pensou no GT, o FAS que pensa, é o FAS que sempre está presente no COMAS, contudo,
o Conselho não fez essa discussão internamente, e não sabe se cabe ao Conselho, uma vez que
a participação no COMAS é aberta, livre a quem desejar.

Entende o que Allan diz, contudo, o fórum escolhe o nome que pretende usar, e não cabe ao
COMAS discuti-lo.

Que o foco seja no objetivo: a IN.

Marcos Muniz, Maria fez um bom resgate. Entende Allan, contudo, precisamos seguir com o
processo, como vamos apontar a participação do FAS?

Solange, concorda com a Mota. O Conselho pode descredenciar um fórum? Eles tem até página,
e assim se denominam

Fábio, a nomenclatura é definida por quem a usa, não cabendo ao COMAS. Tem interesse em
participar do GT.

Francys, agradece o convite do Conselho e em respeito aos conselheiros não irá trazer de volta
o que ocorreu em 2016. E não é o COMAS que dará legitimidade ao Fórum. Quer contribuir,
agregar. Esse tipo de discussão enfraquece.

Encaminhem do jeito que é: se tem 2 FAS, então que seja escrito os 2. Se o conselho considerar
importante entender como ocorre se coloca a disposição do Conselho para discutir o ocorrido,
se assim quiserem.

Allan, não está outorgando a legitimidade da existência do Fórum. Ocorre que o COMAS
acompanhou todo o processo e a ATA foi publicada após passar pelo pleno, que reconhece a
lisura desse processo. Não está sendo discutido que a legitimidade passe pelo COMAS, mas há
um fato concreto é que este Conselho tem ciência do processo realizado e de que há uma
executiva lavrada em ATA, de forma legitima. É fácil fazer o discurso da unidade, mas provocar
a divisão, com eleição paralela. Divergência faz parte da democracia, não estamos aqui
querendo cercear a participação de ninguém. Ocorre que quando há discordância, desde que o
mundo é mundo, tem-se ética e coragem pra criar identidade e seguir seu caminho, assim como
ocorreu com muitos movimentos. Infelizmente quem fez a dissidência não tem a coragem e a
dignidade de ter identidade própria.

Dulcineia e França se inscrevem para compor o GT. Fábio se retira para que França participe.

Os nomes que ainda não foram indicados serão incorporados a Resolução na recomposição após
o COMAS as receber.
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Cecília, questiona se o poder público não quer participar, não apresentou nomes para compor
o GT.

Rosier, informa que irão indicar

Allan, vão consultar a base para decidir quem irá participar

Após a discussão relatada, a Resolução aprovada com os nomes já indicados.

Informes

República para adultos

Conselheiro Alexandre Pato, questiona se é obrigado a ir para República para idosos se tiverem
perfil mesmo sem querer. Se é uma ordem de SMADS

Rosier, imagina que não

Cecília, esclarece que no Centro de Acolhida estão fazendo levantamento dos idosos que tem
perfil para República, mas não recebeu informação de que é obrigatório em nenhum lugar, e
quer acreditar que é um mal entendido e que será esclarecido.

Dulcineia, também recebeu a proposta, fizeram a proposta para alguns idosos que aceitaram e
outros não aceitaram, e permaneceram no Centro de Acolhida. Sem pressão.

Alexandre Patto, informou que teve idoso que recebeu a informação de que sem BPC teria que
sair da Casa.

Cecília, recomenda formalizar a denúncia para SMADS

Max, fará contato com o conselheiro no dia seguinte para fazer o registro para evitar que este
precise se deslocar até o conselho

Maria Mota, a plenária pode acolher a denúncia, pois o conselheiro já a esta fazendo, e sugere
que Max faça contato para anotar os detalhes e encaminhar para Rosier que responderá de
forma mais rápida do que encaminhar para o GT Denúncia

Todos de acordo com a sugestão.

VT/VR

França, vendo o processo SEI, o que quer dizer a atualização? E o IGD SUAS, onde está sendo
utilizado neste Conselho?

Refere ainda que o Grupo de whatsApp da sociedade civil é de compartilhamento, no qual
receberam informação sobre o Conseas, sendo que a divulgação dá a entender que essa
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alteração teria relação com a reunião realizada no COMAS com os conselheiros usuários.
Quando fala de usuários, o inclui. Quer marcar outra reunião com os usuários e discutir.

Allan, informa que o Fórum de Trabalhadores solicitou esclarecimentos ao Conseas. Tem
posicionamento do FAS também.

Maria Mota, esclareceu que divulgou a informação do Conseas questionando inclusive a
veracidade e não tem relação com a reunião realizada no COMAS com os usuários. A conselheira
Silvia no CDA, informou que o Conseas está com consulta pública, mas não tem intenção de
diminuir o número de vagas para usuários, contudo, não tem propriedade da discussão para
melhor esclarecer.

Rosier, o IGD é usado para as despesas do Conselho. Como respondeu sobre o VT e VR no
momento da leitura do Relato do CDA, não será repetitiva. A lei orçamentaria não tinha previsto
esta despesa e foi necessário fazer a alteração.

França, refere que está lendo a proposta de alteração da Resolução do Conseas e irá participar

Finda-se a plenária as 18h30 com a fala de Marcos Muniz de bom descanso a todos e
agradecimento pela participação



11

ANEXO I

Reunião ordinária do Conselho Diretor Ampliado – CDA de 25/06/2021

DESCRIÇÃO: Reunião Ordinária
REALIZAÇÃO: Virtual, por vídeo chamado com utilização do aplicativo TEAMS.
DATA: 25/06/2021 (sexta-feira) – Horário do Início: 9.30 h. Horário do Término Efetivo:
13.00h.
Conselheiros (as) Presentes:
Sociedade Civil:
Presidente: Marcos Antônio Muniz de Sousa-Presidente, Conselheiros (as): Antônio
Alexandre Patto (usuário), Natanael de Jesus Oliveira (Organização); Maria José Mota de
Borba (Trabalhadora), Maria Silvia Coviello Boscaino (Organização) Solange Cristina
Castro Sampaio(trabalhadora), Maria Cecilia H.M.Apostolopoulos (Organização)
Poder Público:
Rosier Batista Custódio (Vice-Presidente), Edson Ribeiro da Silva – SMJ – 1º Secretário e
Sylmara Andreoni Vettorello Ramires (SMADS)
Ausentes:
Não tivemos ausências.
Assessoria: (Secretaria Executiva)
Graziela Lima, Max Nicola Gonçalves Lucio, Marcela Luchetta Bressani, Gessiane Sayuri
Kudo.

Pautas:
Demandas Novas

1. Data: 14/06/2021 – Ofício MP/SP n° 1233/21 – Promotoria da Infância e Juventude, setor
de defesa dos interesses difusos e coletivos solicitando informações ao Conselho sobre a
inscrição do SAICA Irmã Dulce, expediente n°1725/2021 e encaminhamento de cópia da
inscrição respectiva ou eventual parecer elaborado em razão da solicitação. Prazo para
resposta: 30 dias. Encaminhamento: para analise da CRI

2. Data: 15/06/2021 – Ofício MP/SP n° 102/2021 –Centro de apoio Operacional da área da
Pessoa com deficiência, solicitando informações sobre o serviço de acolhimento de
Residência Inclusiva que não possuam parceria ou o referenciamento com o poder público
no município de São Paulo, bem como a quantidade de residências inclusivas existentes,
com seus respectivos contatos. Prazo: 10 dias. A Secretaria Executiva respondeu acusando
o recebimento e prorrogação do prazo por mais 30 dias. Encaminhamento: Houve debate
sobre a síntese e contextualização do texto tendo sido solicitada a exibição do ofício.
Recomendado aprimoramento nestas sínteses. Será enviado para analise da CRI.
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3. Data: 21/06/2021 – Ofício n°176/2021 –Processo CEBAS n°71000.018876/2021-93
encaminhado pelo Ministério da Cidadania solicitando ao Conselho informações
referentes a inscrição da entidade - Sociedade Bíblica do Brasil, CNPJ 33.579.376/0001-
51, sediada em Barueri/SP. Prazo para resposta: 30 dias. Encaminhamento: Para análise
da CRI

4. Data: 15/06/2021 – Processo Administrativo do Tribunal de Justiça de São Paulo da Vara
da Infância e Juventude de Santo Amaro, solicitando informações atualizadas sobre o
deferimento do registro à Cáritas Diocesana Campo Limpo – SAICA M´Boi Miriam.
Determinação encaminhada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Prazo: 30
dias. Encaminhamento: Para análise da CRI

5. Data: 23/06/2021 – Denúncia de usuário do Centro de Acolhida Santa Cecília sobre a
péssima qualidade de alimentação, falta de entrega de produtos de higiene e corte no
fornecimento de água. Encaminhamento: Para análise do GT Denuncia

6. Data: 23/06/2021 - Aprovação do PMAS – Encaminhamento: Inserção da Res. 1531/2019,
com a possibilidade de encaminhamento para a CFO se necessário.

7. GTS CEDESP, PPCA e RETOMADA – vencidos desde fevereiro e abril Encaminhamento:
Informe em plenária. Sobre GT Retomada, com proposta de comunicação de extinção do
GT e e-mail informando aos atuais componentes. Sobre os demais, será encaminhado
aos Conselheiros eventual revisão e/ou recomposição e/ou extinção.  Silvia fez
colocações sobre o GT do Assessoramento.

8. Data: 24/06/2021 - Emenda parlamentar Deputada Federal Luiza Erundina.
Encaminhamento: Inclusão solicitada por Rosier. Trata-se de emenda parlamentar de
2017 da Deputada Federal Luiza Erundina, com a devida destinação e identificação das
OSC(s) com base res. 1207/17 e ora 1658/20 e prazo de 90 dias para as OSC(s)
apresentarem o plano de trabalho. Rosier deu todos os esclarecimentos aos
questionamentos e dúvidas levantadas. Encaminhamento à CFO.

Informes

1. Data: 07/06/2021 – SEI n° 6024.2021/0004610-6 – Encaminhado apresentação de planilha
do vale refeição para o segmento dos usuários. Encaminhamento: Ciente

2 - Data 07/06/2021 - 6024.2021/0004034-5 – Pedido de Vale transporte aos usuários –
Andamento: A SF informa que não há óbice no pedido e providencia a atualização no
Sistema de Orçamento e Finanças Encaminhamento: Ciente. Esclarecer ao Conselheiro
França.

3 Data: 07/06/2021 – SEI n° 6024.2021/0004063-9 – Solicitação de degravação para as
reuniões do COMAS-SP. Andamento: Pedido de informação para a Coordenadoria de
Administração e Finanças-COF para que informem se há previsão e disponibilidade
orçamentária para aquisição. Encaminhamento:  Acompanhar

4 Data: 17/06/2021 – SEI n° 6024.2021/0005100-2 – Ofício n°381/2021 referente à
solicitação do COMAS da parceria para a realização da conferência municipal. Andamento:
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Encaminhado ao chefe de gabinete no dia 18/06/2021 sem retorno até a presente data
Encaminhamento: Monitoramento do SEI

5- Data: 17/06/2021 – SEI n° 6024.2021/0004861-3 - Ofício COMAS-SP n°384/2021 –
solicitação de prazo para a consulta e audiência pública. Andamento: Resposta da SMADS
prorrogando até 11 de julho a consulta pública, totalizando 41 dias de disponibilização de
documento para contribuições. Quanto a audiência pública: “Destaca-se que, encontra-se
em definição conjunta com o COMAS, audiência pública a ser viabilizada antes da
conclusão da referida consulta” Andamento: proposta de minuta de Resolução para
composição do GT – Encaminhamento: Maria Mota fez contundente depoimento.
Proposto criação de GT com seminário para preparação da Audiência Publica.

6- Data:17/06/2021 -Indicação para substituição da Regina Paixão pelo Fórum Municipal de
Assistência Social da Cidade de São Paulo - FAS e indicação do Geraldo Brito para compor
a Comissão Organizadora Central – COC Encaminhamento: Devolver para SMADS com o
“De acordo”.

7- Data: 22/06/2021 SEI n°6024.2021/0005287-4 – Pedido de utilização do Participe Mais
para o CONFERIR Encaminhamento: Reunião deverá ser marcada com as técnicas da
plataforma para os últimos ajustes.

8- Data: 22/06/2021: SEI n° 6024.2021/0002094-8 referente ao protocolo 0003/19 reposta
ao ofício encaminhado pelo GT denúncias. Resposta do serviço e gestão de parceria
Encaminhamento: GT Denúncia.

9- Data: 22/06/2021: SEI n°6024.2018/0002037-3 referente ao Protocolo 0031/21
resposta dos ofícios do GT denúncias. Resposta do serviço, da gestão de parceria e da
coordenação da unidade estatal – Encaminhamento: GT. Denuncia.

Pauta da Plenária de 29/06/2021

Aprovada a pauta da plenária de 29 /06/21, com os naturais ajustes de grafia e eventuais
exclusões.

Coordenação: Marcos Antonio Muniz de Sousa

Relatoria: Edson Ribeiro da Silva-
Com a colaboração da Secretaria Executiva Graziela Lima.
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ANEXO II

Relato da Reunião

Nome da Comissão: Comissão Relações Interinstitucionais – CRI

Assunto: Reunião ordinária

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: 15/06/2021  (terça-feira)    / Horário: Das 09:00 às 12h30min

Conselheiros Presentes:
Poder Público: Edson Ribeiro da Silva, Valéria Eloy da Silva Kovac, Luciano Santos Araújo
Sociedade Civil: Maria Silvia Coviello Boscaino, Solange Cristina Castro Sampaio, José
Benedito França Pereira, Vanessa Vidovix Vieira da Silva, Saimon Leal Pereira, Fábio
Henrique Pereira da Fonseca
Ausências Justificadas:
Poder Público:
Sociedade Civil: Marcos Antônio Muniz de Sousa
Ausências Não Justificadas:
Poder Público: José Carlos Damasceno
Sociedade Civil:
Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani
Convidados:

PAUTA:
1) Atendimento de OSC.

Observações e justificativas da Comissão: A Comissão atendeu a OSC. Congregação
"MEKOR HAIM".
A reunião foi solicitada pelo relator do processo para tratar do pedido de
reconsideração do indeferimento da solicitação de inscrição nº668/2012-ORG em
análise pelo Conselho.
A OSC. iniciou com a apresentação do seu trabalho, no qual se enquadra no eixo de
atendimento. São ofertadas ações para idosos.
Encaminhamentos: Não houve. A Comissão solicitou para que a organização
preencha novamente o anexo I da Resolução nº1080/2016 descrevendo o trabalho e
informando das ações com os idosos, focando na periodicidade do serviço e
atendimento ás famílias, descrevendo o quadro de rh envolvido.
Deliberação do Plenário:

2) Atendimento de OSC.
Observações e justificativas da Comissão: A Comissão atendeu a Associação
SOLIDARIEDANÇA de Arte.
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A reunião foi solicitada pelo Presidente Fernando da organização para tratar do
recurso impetrado contra o cancelamento da inscrição nº1114/2013-ORG.
A OSC. iniciou com a apresentação do seu trabalho, no qual informou que realiza
atendimento a um público em vulnerabilidade social e sobre a intenção de firmar
parcerias com SMADS, conveniando-se para os SCFV para crianças e adolescentes e
idosos, nas modalidades de CCA e NCI. No momento, o quadro de rh conta apenas
com a presença de voluntários.
Encaminhamentos: Não houve.
A Comissão irá avaliar a situação de cancelamento da inscrição, se este será mantido
ou não.
Deliberação do Plenário:

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

ANEXO III

Relato da Reunião

Nome da Comissão: Comissão Relações Interinstitucionais – CRI

Assunto: Reunião ordinária

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: 22/06/2021  (terça-feira)    / Horário: Das 09:00 às 12h30min

Conselheiros Presentes:
Poder Público: Edson Ribeiro da Silva, Valéria Eloy da Silva Kovac, Luciano Santos Araújo
Sociedade Civil: Solange Cristina Castro Sampaio, José Benedito França Pereira, Fábio
Henrique Pereira da Fonseca, Vanessa Vidovix Vieira da Silva, Marcos Antônio Muniz de
Sousa
Ausências Justificadas:
Poder Público:
Sociedade Civil: Maria Silvia Coviello Boscaino
Ausências Não Justificadas:
Poder Público: José Carlos Damasceno
Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira
Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani
Convidados:
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PAUTA:
1) Análise dos Processos - Solicitação de Pedido de Manutenção da Inscrição

Observações e justificativas da Comissão: A função de coordenação foi assumida pela Conselheira Valéria Eloy da
Silva Kovac e de relatoria foi assumida pela Conselheira Solange Cristina Castro Sampaio. A comissão analisou os
processos das organizações inscritas que solicitam a sua manutenção junto ao COMAS-SP. Os processos encontram-
se no ponto da comissão no Sistema Eletrônico de Informações - SEI da Prefeitura de São Paulo. A coordenadora e a
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 manutenção da inscrição:

Protocolo Nome CNPJ Data da
inscrição

no
COMAS-

SP

Assunto SAS Manutenção
da inscrição

Data de
entrega da

manutenção
da inscrição

Encaminhamento

279/2012-
ORG

INSTITUTO
EFORT de Ação
Social, Cultura,

Educação,
Pesquisa e

Desenvolvimento
em Energia,

Informática, Meio
Ambiente,

Recursos Hídricos
e

Telecomunicações

04.623.800/0001-10 13/11/2012 Manutenção
de inscrição

da
Organização

de 2019

Vila
Mariana

11/04/2019 De 11/04/2019
a 30/04/2022

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

521/2012-
ORG

Movimento
Comunitário

"Estrela Nova"

53.817.169/0001-03 24/05/2013 Manutenção
de inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Campo
Limpo

02/05/2017
14/08/2020

De 02/05/2017
a 30/04/2020 e
de 14/08/2020
a 30/04/2023

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

604/2012-
SERV

Assistência Social
"A COLMÉIA"

51.150.423/0001-29 24/03/2017 Manutenção
de inscrição

de
SERVIÇO

da
Organização

de 2018

São
Mateus

02/05/2018 De 02/05/2018
a 30/04/2021

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

605/2012-
SERV

Assistência Social
"A COLMÉIA"

51.150.423/0001-29 24/03/2017 Manutenção
de inscrição

de
SERVIÇO

da
Organização

de 2018

São
Mateus

02/05/2018 De 02/05/2018
a 30/04/2021

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

606/2012-
ORG

Associação
Comunitária e
Beneficente
"Padre José

Augusto Machado
Moreira"

65.887.382/0001-62 09/10/2012 Manutenção
de inscrição

da
Organização

de 2018

São
Mateus

11/04/2018 De 11/04/2018
a 30/04/2021

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

635/2012-
ORG

Aldeias Infantis
SOS Brasil

35.797.364/0001-29 11/04/2013 Manutenção
de inscrição

da
Organização

de 2018

Vila
Mariana

23/04/2018 De 23/04/2018
a 30/04/2021

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

584/2012-
ORG

Centro
Comunitário e

Creche
Sinhazinha
Meirelles

62.391.818/0001-30 20/03/2013 Manutenção
da Inscrição

Butantã 2018 De 2018 a
2021

A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

protocolo de
renovação do

CMDCA.
489/2012-

SERV
Ação Social São

Mateus
45.880.499/0001-07 24/10/2014 Manutenção

da Inscrição
São

Mateus
2019 De 2019 a

2022
A Comissão

solicita para que
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a OSC. envie o
relatório de

atividades de
2018 e protocolo
de renovação do

CMDCA.
543/2012-

ORG
Associação

Batista da Penha -
ABAPE

07.133.912/0001-80 09/10/2012 Manutenção
da Inscrição

Penha 2017 De 2017 a
2020

A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

protocolo de
renovação do

CMDCA.
499/2012-

ORG
Associação Tia

Marly
09.000.046/0001-85 11/05/2013 Manutenção

da Inscrição
Santana/
Tucuruvi

2019 De 2019 a
2022

A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

protocolo de
renovação do

CMDCA e a ata
de eleição e

posse da atual
diretoria.

268/2012-
SERV

Centro Social
Leão XIII

60.980.364/0001-07 20/04/2012 Manutenção
da Inscrição

Vila
Maria

2019 De 2019 a
2022

A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

protocolo de
renovação do

CMDCA.
508/2012-

SERV
Associação
Protetora da

Infância Província
de São Paulo -

Lareira São José

60.919.909/0001-70 14/08/2015 Manutenção
da Inscrição

Jaçanã/
Tremembé

2019 De 2019 a
2022

A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

protocolo de
renovação do

CMDCA.
468/2012-

SERV
Turma da Touca -

Associação
Cultural,

Recreativa e
Social - ACRS

47.413.513/0001-98 24/05/2013 Manutenção
da Inscrição

Campo
Limpo

2019 De 2019 a
2022

A Comissão
solicita para que
a OSC. envie a

informação sobre
o RH do CCA
Jd. Mitisutani.

633/2012-
ORG

Fundação Maria
Cecília Souto

Vidigal

60.690.419/0001-44 Manutenção
da Inscrição

2017 De 2017 a
2020

A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

protocolo de
renovação do

CMDCA.

Encaminhamentos: A Comissão analisou o total de 14 processos, e encaminha para deliberação do plenário
06 processos de manutenção da inscrição. Em 08 processos a Comissão solicita documentos atualizados e
informações complementares a fim de subsidiar sua análise.
Deliberação do Plenário:

Coordenação: Valéria Eloy da Silva Kovac
Relatoria: Solange Cristina Castro Sampaio / equipe técnica Secretaria Executiva
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ANEXO IV
Relato da CPP do dia 17/06

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: 17/06/2021 (quinta-feira) /  Horário: 09:00 horas às 12h30min

Conselheiros Presentes:

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

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

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados:

A reunião teve início em segunda chamada às 09h30min, com os conselheiros presentes
conforme registro na lista.
Pauta:

1) 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
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esclarecimentos para SMADS sobre o assunto - SEI 6024.2021/0003923-1. A chefia de
gabinete de SMADS encaminha a manifestação e resposta da Coordenação de Proteção
Social Básica. Ficou definido que essa resposta viria para apreciação da CPP.
Encaminhamentos: A CPP enviará resposta para o MPESP/PJDH-Idoso informando que
fez o acompanhamento pelo SEI nº6024.2021/0003923-1 a partir do recebimento das
informações de SMADS/CPSB. A CPP reitera a resposta da SMADS ao MPESP/PJDH-Idoso
no SEI nº6024.2020/0001925-5.

2) Atendimento para crianças e adolescentes em situação de rua e na rua
Observações e justificativas da Comissão: O CMDCA-SP encaminhou em 17/05/2021 o
ofício nº193/CMDCA-SP/PRES/2021, via processo SEI nº6074.2021/0000121-0, assunto:
atendimento para crianças e adolescentes em situação de rua e na rua. O CMDCA-SP
informa ao COMAS-SP que “promoveu a busca de informações sobre o funcionamento do
fluxo de atendimento e de transporte de crianças e adolescentes atendidos nos serviços
do Portal 156 e SMADS.”. Para tanto, informa a resposta recebida de SMADS, e também
que “analisou e propôs atualização de fluxo sobre a responsabilidade de transporte para
atendimento de crianças e adolescentes, sendo entendido que ela cabe a todos os que
estão na linha de frente do atendimento de crianças e adolescentes o dever de
colaboração e ação para a garantia do transporte que pode ser um elemento de acesso
a proteção em serviços públicos. Os debates sobre o tema constam no processo
SEI nº6074.2021/0001535-1, e geraram proposta sobre a Portaria n°024/SMADS/2021 -
Central de Vagas de Acolhimento Institucional e Familiar da Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social da Cidade de São Paulo.”. Por fim, o CMDCA
“recomenda que as ações promovidas pela rede da assistência possam ser efetivadas com
o entendimento da responsabilidade mútua de todos os atores, e também dos Conselhos
Tutelares, haja vista o preceito constitucional de proteção integral e absoluta e a expressa
previsão de responsabilidade de todos pela proteção de crianças e adolescentes.”.
Encaminhamentos: A Comissão encaminhará ofício para SMADS, solicitando
manifestação sobre:

I. o recâmbio, como tem sido realizado, e quais são as responsabilidades
assumidas pela Secretaria;

II. avaliação do processo de implantação da Central Geral de Vagas para o
acolhimento, conforme implementação da Portaria nº24/SMADS/2021.

Será enviado também ofício ao CMDCA-SP dizendo que o Conselho está ciente dessa
tratativa e fará o acompanhamento.

3) Levantamento de demandas para a reunião periódica COMAS-SP e SMADS
Observações e justificativas da Comissão: De acordo com a proposta de estabelecer uma
agenda periódica com a Secretaria, com o objetivo de trazer celeridade aos processos de
respostas as demandas do Conselho, o CDA solicita para que as Comissões Temáticas e
GTs realizem o levantamento das matérias e as demandas que poderão ser pautadas nas
referidas reuniões. O CDA solicita para que o levantamento seja apresentado até 04/06,
a fim de que possa ser feito um cronograma das pautas, o calendário das reuniões e os
convites necessários para SMADS com antecedência (em pautas especificas poderão ser
convidadas coordenadorias e equipes técnicas para somar nos esclarecimentos).



20

Encaminhamentos: Foram levantadas as seguintes pautas:
1) Central de Vagas;
2) Quadro de parcerias do mês anterior, constando as que foram mantidas, a

abertura de serviços tipificados e o fechamento de serviços, com justificativa do
fechamento;

3) Prestação de contas dos serviços federais, com verba estadual, incluindo os
municipalizados (encaminhamento para CFO);

4) Como SMADS tem realizado o monitoramento da rede socioassistencial
apresentando o relatório de resultados.

4) Conferir 2021
Observações e justificativas da Comissão: A Comissão de Monitoramento e Controle das
Deliberações das Conferências - CMCDC realizou o levantamento das deliberações de
âmbito municipal da XIII Conferência Municipal de Assistência Social, que ocorreu em
2019, e indicou que algumas delas são de competência do COMAS-SP.
O levantamento da CMCDC foi encaminhado para cada Comissão, a fim de que realizem
os apontamentos do que foi realizado, não realizado ou que se encontra em andamento.
A CMCDC solicita, se possível, que seja encaminhado documentação comprobatória das
ações desenvolvidas.
Encaminhamentos: A CPP iniciou debate das deliberações levantadas pela CMCDC, co-
relacionadas ao COMAS, apontando o status de realização e ou andamento de cada uma,
e incluindo a justificativa na resposta.
A Comissão conseguiu analisar e responder sobre 05 deliberações.

Pelo adiantado do horário e devido ao compromisso no período da tarde, a discussão
não foi finalizada.  O levantamento da CMCDC será enviado pela equipe técnica da
Secretaria Executiva aos Conselheiros por e-mail, já com as contribuições feitas pela CPP
na presente data, com indicativo de retomada na pauta de 01/07.

5) O Conselheiro José França solicita inclusão de pauta
Observações e justificativas da Comissão: O Conselheiro faz o relato de uma situação de
atendimento desrespeitoso em equipamento.
Relata sobre dificuldades no atendimento no CRAS para atualização de seu cadastro no
CAD Único: demora no atendimento, encaminhamento para outro local, espaço físico
inadequado, profissionais não qualificados para o atendimento.
Encaminhamentos: Sylmara lamentou o ocorrido, pois, não condiz com o atendimento
previsto no SUAS. Verificará junto a unidade estatal o ocorrido para esclarecimentos que
forem necessários.

As demais pautas ficam suspensas e serão retomadas na próxima reunião.
- Portaria 37/SMADS/2021 de 26 de maio de 2021;
- Política de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua;
- Plano de Ação da CPP.

Coordenação: Sylmara Andreoni Vettorello Ramires

Relatoria: Maria José Mota de Borba/apoio da equipe técnica da Secretaria Executiva
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ANEXO V

Relato da COC realizada em 16/06/21

Comissão Temática: À Comissão de Monitoramento e Controle das
Deliberações das Conferências – CMCDC e Comissão Organizadora
Central - COC

Descrição: Reunião ordinária e conjunta da CMCDC e COC

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:16/06/2021 (quarta-feira)/ Horário: 13h30

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: Alexandre Patto,Jose Benedito França Maria Cecília H. Mattos
Apostolopoulos, Solange Cristina Castro Sampaio

Poder Público:

Demais membros da Comissão:

Fóruns (FAS/FEBAS):Allan Carvalho FAS Geraldo FAS,Regina Paixão
FAS,Elisabeth FEBAS, Marcelo FEBAS

SMADS (SAS): Jardison Ferreira Lopes

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Marcos Antonio Muniz de Sousa

Poder Público: Rosier Custodio (Em Férias)

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

Convidados: Solange Leal Vitoria  CRAS Guaianases Ricardo Estevam
Ermelino Matarazzo Débora Monteiro Eliana  Fernandes Loureiro Victoriano
Keite SAS Casa Verde Maria Janice de Souza ,Vivian,Santana

Pauta:
1) Atualização da CMCDC

A CMCDC fará atualização de suas discussões sobre a Conferência

Encaminhamento: sobre ofícios do conferir algumas secretarias já responderam
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Secretara executiva irá enviar cópia do oficio protocolado enviado ao Ministério da
Cidadania para uso da plataforma nas conferencias regionais e Municipal
InformeSecretaria executiva Graziela informa que entrou em contato com SMIT foi
solicitado enviar via SEI será enviado hoje via Secretaria executiva

2) Apresentação do Levantamento Mapeamento do território sobre acessibilidade
virtual

Devolutiva do resultado
Encaminhamento:
1-ampliar o prazo para preenchimento do questionário até dia 21
2-Estrutura para conferencia SMADS E SMIT
3-Enviar oficio Solicitando a SME SUB e Cultura para utilizar a estrutura
3-Oficio para Participe Mais para o processo do Conferir
Elaboração Secretaria executiva e Cecília

Coordenação interina COC: Maria Cecilia H.Mattos Apostolopoulos

Relatoria COC: Solange Cristina Castro Sampaio
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ANEXO IV

Relato do GT Regimento realizado em 18/06

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: 18/06/2021 (sexta-feira) / Horário: das 09:00 às 12:00 horas

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil:Antonio Alexandre de Andrade Patto ,Fábio Henrique Pereira da Fonseca,José
Benedito França Pereira, Joselma Aparecida Souza dos Santos, Vanessa Vidovix Vieira da Silva,
Elton Almeida Natanel de Jesus Oliveira

Poder Público:,

Ausências Justificadas:  Edson Ribeiro da Silva, Rosier Batista Custódio.( EM Férias)

Sociedade Civil: Maria Cecília H. Mattos Apostolopoulos

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Max Nicola Gonçalves Lúcio, Marcela
LuchettaBressani, ,GessianeSayuri Nogueira Kudo

Convidados:

Pauta:
1) Quadro Comparativo

Observações e justificativas da Comissão: Continuidade da análise a partir do artigo 3º no quadro
comparativo do regimento vigente e minuta de alteração de 2017.
Relato da reunião:
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As conselheiras, os conselheiros e a equipe técnica do COMAS seguiram na análise o Regimento
Interno, foi deliberado a respeito do inciso II do Art 3º do Regimento a proposta de incluir nesse
inciso os planos permanentes e sazonais, com proposta de inclusão de dois parágrafos definindo
o que seriam estes. Podendo eliminar repetições dos nomes dos planos e demais repetições ao
longo dos incisos deste artigo.
Ao concluir a análise dos dois incisos, DO ARTIGO3º  incisos a foi sugerido que .os Conselheiros

(as)Vanessa, Rosier e o  Fabio e quem do GT tiver disponibilidade dada as agendas do COMAS
reliazem reuniões semanais para melhor agilidade no GT  as menções de Regimento vigente e a
Minuta elaborada em 2017 para que no próximo encontro o posamos seguir com maior
celeridade.

Encaminhamento: Secretaria executiva fazer Proposta de resolução de Prorrogação de 120 dias
e Cronograma
Encaminhamento ao CDA: Resolução de prorrogação do GT
Encaminhamento Plenário: aprovação da Resolução de prorrogação

Coordenação: Natanael de Jesus Oliveira

Relatoria: Solange Cristina Castro Sampaio

II -TRANSCRIÇÃO DO CHAT DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA PLENÁRIA_2021-06-29

[13:01] Sueli de Paula Santos

Boa tarde, Sueli de Paula Santos/CPSB

[13:02] Nilda Keiko Toyomoto Ito

Nilda Keiko Toyomoto Ito -SMADS/CPSB

[13:03] VALERIA ELOY DA SILVA KOVAC (Convidado)

Boa Tarde

[13:03] Regina Santana SMJ (Convidado)

Boa tarde. Regina Santana SMJ Suplente.

[13:04] Paulo Moretti
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Boa tarde . Eu fui convidado pelo José França.

[13:05] Graziela de Mattos Lima

Oi Paulo, vc é usuário?

[13:06] Graziela de Mattos Lima

ou de outra representação?

[13:06] Paulo Moretti

É a primeira vez que estou participando. Atuo no setor social como orientador
socioeducativo em centro de acolhimento.

[13:07] Lúcia Helena da Silva

Boa tarde.

[13:08] Olga - Doutores da Alegria (Convidado)

Boa tarde! Olga Lembo - Doutores da Alegria

[13:08] Daiane Malveira

Boa tarde!!

[13:08] Paulo Moretti

Boa tarde! Paulo Moretti - Orientador Socioeducativo

[13:09] Graziela de Mattos Lima

Obrigada!

[13:09] Graziela de Mattos Lima

Fátima Teixeira e Rafael Oliveira Pereira , boa tarde
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[13:10] Geovana Momesso (Convidado)

Boa tarde a todes. Sou Geovana, técnica do SASF Cambuci

[13:10] Graziela de Mattos Lima

podem colocar a representação de vcs aqui no chat?

[13:12] Lúcia Helena da Silva

Boa tarde. Lúcia SMS

[13:14] Rafael Oliveira Pereira

Boa tarde Rafael O. Pereira - SMADS/CPSB

[13:15] Joselma Santos

Boa tarde a todos e todas!!

[13:15] Daiane Malveira

Boa tarde, estou no trabalho então irei me comunicar via chat ok

[13:16] Raissa Fontelas Rosado Gambi

Bom dia, pessoal. Raissa - representante suplente de SGM

[13:17] Marco Tulio Alonso Ronsini

Boa tarde, Conselheiros!

Marco Ronsini - Suplente SEGES (Secretaria Executiva de Gestão)

[13:17] Graziela de Mattos Lima

Peço aos convidados que insiram a representação aqui no chat

[13:18] Graziela de Mattos Lima

Os conselheiros não precisam
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[13:18] Edson Ribeiro da Silva

Boa tarde a todos(as) Edson Ribeiro - Titular SMJ

[13:19] Rosier Batista Custodio

Obrigada, Grazi

[13:25] Marcia SASF Cachoeirinha (Convidado)

Boa tarde!! Sou a Marcia do SASF Cachoeirinha

[13:26] Rodrigo (Convidado)

boa tarde

[13:31] Daiane Malveira

Não sei se já chamaram meu nome mas presente

[13:31] Daiane Malveira

Estou no trabalho só posso me comunicar via chat

[13:31] Rosier Batista Custodio

Já Daiane

[13:31] Graziela de Mattos Lima

ok

[13:32] Aliciene Carvalho

Boa tarde

[13:32] Felinto Carlos Fonseca da Cunha

boa tarde
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[13:32] Felinto Carlos Fonseca da Cunha

meu audio travou e a camera tambem

[13:34] Marcio Castellan Armond

boa tarde

[13:37] SASF JD ROMANO (Convidado)

Alexandre Domingos SASF São Judas Jardim Romano

[13:40] Caique - AS (Convidado)

Boa Tarde

[13:40] Jonathan Henrique Gomes

Boa tarde, Caique

[13:41] Jonathan Henrique Gomes

Tudo bem? Poderia informar a sua representação?

[13:41] Caique - AS (Convidado)

Assistente social do SASF Cambuci

[13:42] Jonathan Henrique Gomes

Obrigado

[13:47] Daiane Malveira

Sim

[13:51] Allan Carvalho (Convidado)

se o assunto esta pendente a tanto tempo, duas semanas não é muito tempo,
considerando que prejudica os adamentos das discuuo~es e deliberações?
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[13:52] Allan Carvalho (Convidado)

obrigado pelo esclarecimento Marcos!

[13:52] Marco Tulio Alonso Ronsini

Perfeito Rosier e Marcos

Vou estudar o assunto e encaminharei minha resposta o quanto antes

[13:54] Jonathan Henrique Gomes

Celida, boa tarde. Tudo bem? Poderia nos dizer qual é a sua representação?

[13:55] Jonathan Henrique Gomes

Allan, boa tarde. Tudo bem? Poderia nos dizer qual é a sua representação?

[13:55] Graziela de Mattos Lima

FETSUAS é isso Allan?

[13:56] Jonathan Henrique Gomes

Maria Inês, boa tarde. Tudo bem? Poderia nos dizer qual é a sua representação?

[14:05] Jonathan Henrique Gomes

Alessandra, boa tarde. Tudo bem? Poderia nos dizer qual é a sua representação?

[14:11] Allan Carvalho (Convidado)

obrigado!

[14:12] Allan Carvalho (Convidado)

Allan Carvalho FETSUAS-SP e FAS-SP



30

[14:13] Jonathan Henrique Gomes

Obrigado, Allan

[14:14] Allan Carvalho (Convidado)

As reuniões do CDA são abertas como todas as Comissões?

[14:14] Graziela de Mattos Lima

não

[14:14] Allan Carvalho (Convidado)

Qual a alegação por gentileza?

[14:15] Maria José Mota de Borba

CDA não é aberto

[14:15] Graziela de Mattos Lima

Regimento Interno Allan

[14:15] Allan Carvalho (Convidado)

O regimento interno veta literalmente a participação? É isso mesmo?

[14:15] Graziela de Mattos Lima

Presidente, Vice, 1 e 2 Secretário e os coordenadores das Comissões e GTs

[14:16] Allan Carvalho (Convidado)

Sim essa é a composição!...

[14:16] Allan Carvalho (Convidado)
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mas existe veto literal no texto a participação, para além da composição?

[14:21] Allan Carvalho (Convidado)

ainda não está equacionada essas questões para garantir fornecimento regular das
necessidades para garantir as particpações dos Usúarixs????

[14:23] Allan Carvalho (Convidado)

a abertura tem q respeitar as atribuições do CDA, sem duvidas!

[14:23] Allan Carvalho (Convidado)

nas participações...

[14:29] Geovana Momesso (Convidado)

off da pauta: é possível liberar uma pessoa que teve a conexão interrompida para retornar à
plenária? ela esta aguardando liberação!

[14:31] Jonathan Henrique Gomes

Geovana, por gentileza, encaminhe o link a seguir para pessoal

[14:31] Jonathan Henrique Gomes

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_OTlkN2FlZTUtZDM4MC00MWMxLTkyMWQtZTEzOTNmNGZlZjc3%40th
read.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f398df9c-fd0c-4829-a003-
c770a1c4a063%22%2c%22Oid%22%3a%2222323035-8062-4e14-b120-
218873992fab%22%7d

[14:32] Jonathan Henrique Gomes

Corrigindo, encaminhe o link para a pessoa. Verifica se assim ela consegue entrar, tudo
bem?

[14:33] Geovana Momesso (Convidado)

Agradeço!

[14:33] Jonathan Henrique Gomes
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Jeane, boa tarde. Tudo bem? Poderia nos dizer qual é a sua representação?

[14:34] Jonathan Henrique Gomes

De nada, Geovana!

[14:34] Allan Carvalho (Convidado)

ai mesmo presencial as reuniões seriam transmitidas para permitir gravação pelo meio
virtual, seria isso?

[14:34] Allan Carvalho (Convidado)

pq ja tivemos muitos problemas graves, com conteúdos das atas...dai o questionamento...

[14:37] Graziela de Mattos Lima

Posso retomar com os técnicos de TI para enfatizar essa questão da qualidade do som, mas
acho que não teremos problema

[14:42] Jonathan Henrique Gomes

Ione Ferreira, boa tarde. Tudo bem? Poderia nos dizer qual é a sua representação?

[14:56] Jonathan Henrique Gomes

Rafael Bigas, boa tarde. Tudo bem? Poderia nos dizer qual é a sua representação?

[14:56] Edson Ribeiro da Silva

De acordo com o encaminhamento da Solidariedança. , Suspender o cancelamento da
inscrição e consequentemente a reabertura do prazo para recurso com acesso ao processo.,
por parte da interessada.

[15:03] Edson Ribeiro da Silva

De acordo

[15:06] Allan Carvalho (Convidado)
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inaudivel...só pra mim?

[15:07] Marco Tulio Alonso Ronsini

Allan, por aqui está normal

[15:07] Marcos Antonio Muniz De Sousa

Sim Alan aqui tá funcionando seu audio falhou

[15:10] Allan Carvalho (Convidado)

Obrigado

[15:12] Allan Carvalho (Convidado)

subir tela por favor

[15:13] Allan Carvalho (Convidado)

só vejo ítem 2

[15:13] Maria José Mota de Borba

sim

[15:13] Allan Carvalho (Convidado)

pode ser obrigado...

[15:13] Maria José Mota de Borba

vejo o item 5

[15:20] Edson Ribeiro da Silva

Isto mesmo, que foi combinado
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[15:23] Maria José Mota de Borba

coloca no início da minuta por favor

[15:23] Graziela de Mattos Lima

pode projetar do início Marcela

[15:25] Allan Carvalho (Convidado)

é...a disposição da duplo sentido...na minha modesta compreensão!!!

[15:26] Allan Carvalho (Convidado)

concordo com Marcos

[15:29] Rosier Batista Custodio

Cabe

[15:29] Rosier Batista Custodio

Claro, maria

[15:31] Rosier Batista Custodio

de acordo

[15:31] Allan Carvalho (Convidado)

tem que mudar tb lá em cima...na finalidade da resolução, não?

[15:31] Marcos Antonio Muniz De Sousa

minha sugetão



35

[15:31] Allan Carvalho (Convidado)

ótimo!

[15:32] Allan Carvalho (Convidado)

melhora  muito...

[15:34] Allan Carvalho (Convidado)

é preciso consultar se a maioria conseguiu ter oportunidade de ler...

[15:38] Maria José Mota de Borba

peço não esquecer de alterar a inicial da Resolução, como fizemos no parágrafo primeiroo

[15:39] Marcos Antonio Muniz De Sousa

Bem lembrado Maria

[15:50] Raissa Fontelas Rosado Gambi

Sim!

[15:51] Edson Ribeiro da Silva

De acordo com a aprovação da minuta de resolução apresentada e suas alterações ora
efetuadas relativamente ao uso dos recursos do programa Criança Feliz.

[15:52] Maria José Mota de Borba

hoje, Cecília não está

[15:52] Daiane Malveira

Boa tarde, estou com meu pacote de dados acabando, preciso me retirar mas desde já
agradeço a todos
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[16:01] Allan Carvalho (Convidado)

Houve alguma gestão adicional via telefone, também? Com o ministério?

[16:14] Maria José Mota de Borba

continua falhando Allan

[16:14] Allan Carvalho (Convidado)

passem a seguinte inscrição vou entrar e sair

[16:18] Allan Carvalho (Convidado)

Exato solange! não seleciona participantes...todos municípes podem acessar independente
de qualquer segmento, ou região! (participe mais)

[16:18] Edson Ribeiro da Silva

De qual Ministério depende a liberação do uso deste aplicativo?

[16:19] Rosier Batista Custodio

Direitos Humanos, Senhor Edson

[16:19] Edson Ribeiro da Silva

Obrigado

[16:20] Allan Carvalho (Convidado)

sim

[16:21] Allan Carvalho (Convidado)

a informação detalhada assim não veio...veio do silencio do min istério apenas...

[16:21] Allan Carvalho (Convidado)
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Ok

[16:22] Marcos Antonio Muniz De Sousa

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

[16:28] Maria José Mota de Borba

arrasou!!!

[16:28] Joselma Santos

Eu já sigo no Facebook

[16:29] Maria José Mota de Borba

tem razão Max, precisamos melhorar nossa comunicação de conteúdo

[16:29] Joselma Santos

Agora com YouTube e Instagram e maravilhoso!!

[16:30] Allan Carvalho (Convidado)

vamos produzir videos curtos para divulgar, debater e mobilizar pela participação pelo
canal...e vamos estimular essa produção nos territórios!

[16:30] Max Nicola Gonçalves Lucio

Canal COMAS Youtube

[16:30] Max Nicola Gonçalves Lucio

https://www.youtube.com/channel/UCH8NjA9lygj2VKLgq2BBz6w

[16:31] Max Nicola Gonçalves Lucio

Canal COMAS Instagram
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[16:31] Max Nicola Gonçalves Lucio

https://www.instagram.com/conselhocomas/

[16:31] Allan Carvalho (Convidado)

só não iniciei ontem para ouvir o estado da arte hj! e minimamente alinharmos esse
caminho!

[16:32] Max Nicola Gonçalves Lucio

Facebook

[16:32] Max Nicola Gonçalves Lucio

https://www.facebook.com/comassp

[17:24] Felinto Carlos Fonseca da Cunha

Prezados, tenho uma reunião as 17:30 com minha direção, descupas mas terei que sair.

[17:24] Allan Carvalho (Convidado)

É preciso que o Conselho recupere essa ata, em que reconhece formalmente a lisura do
processo eleitoral em tela. Isso é mais do que história, é parecer legal, formalizado em ata
que é documento de fé publica!

[17:24] Felinto Carlos Fonseca da Cunha

desculpas

[17:24] Graziela de Mattos Lima

sem problemas

[17:24] Graziela de Mattos Lima

Helaine
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[17:25] Allan Carvalho (Convidado)

Ninguém está propondo barrar ninguém, apenas o direito a verdade e a legalidade
histórica, da qual esse Conselho é testemunha formal!

[17:25] Allan Carvalho (Convidado)

a Participação é livre e aberta!

[17:25] Allan Carvalho (Convidado)

A questão é simples, FAS, só existe UM.

[17:29] Fabio Fonseca (Convidado)

Boa tarde! Terei que me ausentar devido ao avançar do horário. Excelente fim de reunião à
todos!

[18:00] Rosier Batista Custodio

Isso Maria

[18:00] Rosier Batista Custodio

Perfeito

[18:18] Allan Carvalho (Convidado)

depois de muita pressão apresentaram a proposta que mantém a igualdade numérica entre
os segmentos da sociedade civil...antes a proposta era só de diminuir as referidas
representações

[18:18] Allan Carvalho (Convidado)

a consulta é até hj

[8:18] Allan Carvalho (Convidado)

link esta no blog do FETSUAS-SP
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[18:19] Rosier Batista Custodio

Boa noite e obrigada a todos e todas

[18:19] Edson Ribeiro da Silva

Boa noite a todos(as) muito obrigado

[18:20] Maria José Mota de Borba

boa noite

[18:20] Graziela de Mattos Lima

boa noite


