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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 20 DE JULHO 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 13/2021 REUNIÃO ORDINÁRIA DE 20 DE JULHO 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 (Sociedade Civil – Organização)
Rosier Batista Custódio – Vice-Presidenta (Poder Público – SMADS)

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

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

Poder público
Silvana Cristina Pereira da Silva – SMF; Paula Vitória Pereira – SF; Sylmara Andreoni Vettorello
Ramires - SMADS; Mariana Kiefer krunchin-SEGES; Paula Vitória Pereira- SMF; Eduardo dos Anjos
Barbosa-SGM; Valéria Eloy da Silva kovac-SME; Luciano Santos Araújo- SMPR; Alexia Chrystine
Silva de Caralho- SEHAB; Regina Célia da Silveira Santana – SMJ



Ausências

Sociedade Civil

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

Poder Público

Lucia Helena da Silva – SMS (não justificada); Cássia Liberato Muniz Ribeiro-SMS (não
justificada); Marco Tulio Alonso Rossini – SEGES (não justificada); Patrícia Barbosa (justificada);
José Carlos Damasceno-SGM (não justificada); Fernando Lima A. Marques (justificada); Helaine
Cristina da Silva Cunha-SEHAB (justificado); Edson Ribeiro da Silva – SMJ (justificada)

Composição da mesa:

Marcos Antonio Muniz de Sousa – Presidente
Rosier Batista Custódio – Vice-Presidenta

Poder público:

Valeria Eloy da Silva Kovac – SME; Luciano Santos Araújo – SMPR; Mariana Kiefer Krunchin –
SEGES; Silvana Cristina Pereira da Silva-SMF; Eduardo dos Santos Barbosa -SGM; Alexia Chrystine
Silva de Carvalho-SEHAB; Regina Célia da Silveira Santana-SMJ;

Sociedade Civil:

Antônio Alexandre Patto; José Benedito França Pereira; Elton de Almeida Ribeiro; Maria José
Mota de Borba; Solange Cristina Castro Sampaio; Natanael de Jesus Oliveira, Joselma Aparecida
Souza dos Santos;

Convidados: Olga Lembo representando o Doutores da Alegria

Após as boas-vindas a todos/as, conferência dos conselheiros/as presentes, deu-se a posse aos
novos conselheiros/as.

Composição da mesa com substituição de Márcio Castelano

Marcos Muniz, conselheiro presidente do COMAS - dá as boas-vindas a todos/as os
conselheiros, desejando que tenhamos um bom trabalho

Graziela – secretaria executiva, fará contato posterior para compartilhar informações e
documentos sobre o funcionamento do conselheiro

Rosier – conselheira – vice-presidente do COMAS, dá as boas-vindas e esclarece que SMADS
chamará todos os conselheiros do governo para discutirem as mudanças a partir da PL que altera
a Lei do COMAS



Natanael – conselheiro, questiona sobre a legalidade de nossa plenária após a publicação da lei
com alteração sobre a composição do conselheiro

Rosier, informa que a composição será definida em Decreto. Até que a lei entre em vigor,
mantem-se vigente a atual

Leitura da pauta

Rosier, Maria, Marcos, e Graziela, debatem e sugerem que seja realizado síntese dos Relatos da
COC, CMCDC, CFO e Comissão de Ética, uma vez que os relatos não estão prontos para serem
lidos na plenária, mas seria possível dar ciência a todos das discussões realizadas. Importante
destacar que esses relatos-sínteses não substituem os relatos escritos para serem lidos na
plenária.

Graziela, solicita que os relatos sejam entregues com maior antecedência. Em algumas situações
já chegou durante a plenária e outras vezes não vem.

Recomposição do GT IN

Sugestão: colocar no relato da Comissão

Relato da ATA 29/06

França – conselheiro, solicita retificação acrescentando... “trabalhadores e usuários”

Leitura do relato CDA 16/07/ 2021(ANEXO I)

Sobre o ponto da PL 435/21

França, governo poderia ter falado com a Sociedade Civil para discutir qual secretaria poderia
compor o conselho, mas não chocou. As falas tensionam e desqualificam o conselho.
Desconhecem tanto o conselho, que até o nome da Darlene citaram. Pediram rigidez ao COMAS
e questionaram por que precisamos aprovar emendas. O dinheiro que passa pelo COMAS é
dinheiro público. Sou voluntário público e ninguém aqui recebe nada por estar aqui. Temos um
compromisso. Ontem entramos as 9h em reunião e saímos as 18h20. Eles representam a
sociedade civil e nós também. Somos eleitos também.

Na oportunidade da Casa abrir quero estar lá e responder. Precisam saber nossas atribuições.
Nesse momento a imagem do COMAS está desqualificada.

Leitura do ofício destinado a Câmara com pedido de direito de resposta

Quando recebermos a resposta definiremos quem os representará

Teremos que escrever uma resposta que represente o Conselho e contemple a todos os
conselheiros/as. Devendo ser publicizado no site do COMAS, e junto a ATA da plenária em que
for lido.



- Ofício referendado

Leitura das manutenções – 6 (ANEXO II a V)

Manutenção da inscrição: 06 – referendadas

Protocolo Nome CNPJ Data da
inscrição

no
COMAS-

SP

Assunto SAS Manutenção
da inscrição

Data de
entrega da
manutençã

o da
inscrição

Deliberação
do Plenário

91/2011-
ORG

Aldeia do
Futuro -

Associação
para a

Melhoria da
Condição da
População

Carente

74.137.126/0001-49 20/04/20
12

Manutenção
da inscrição

da
organização

de 2020

Jabaquara 02/09/2020

Referendada a
manutenção de
2017 entregue

em:
02/05/2017

De
02/09/2020

a
30/04/2023

Referendada
a

manutenção
da inscrição

126/2011-
SERV

Congregação
das

Franciscanas
Filhas da

Divina
Providência

CCA "Centro
Comunitário
Santa Clara"

61.813.333/0001-24 07/10/20
11

Manutenção
da inscrição
do serviço

da
organização

de 2018

Lapa 24/04/2018 De
24/04/2018

a
30/04/2021

Referendada
a

manutenção
da inscrição

136/2011-
ORG

Centro
Comunitário

Nossa
Senhora

Aparecida -
CCNSA

49.077.829/0001-81 07/10/20
11

Manutenção
da inscrição

da
organização

de 2018

Casa
Verde

25/04/2018 De
25/04/2018

a
30/04/2021

Referendada
a

manutenção
da inscrição

286/2012-
SERV

Associação
Cedro do
Líbano de
Proteção à

Infância

62.851.811/0001-53 15/03/20
12

Manutenção
da inscrição
de serviço

da
organização

de 2018

M’Boi
Mirim

22/03/2018 De
22/03/2018

a
30/04/2021

Referendada
a

manutenção
da inscrição

349/2012-
ORG

Sociedade
Brasileira de

Cultura
Japonesa e

de
Assistência

Social -
CULTURA
JAPONESA

61.511.127/0001-60 20/03/20
13

Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Sé 26/04/2019 De
26/04/2019

a
30/04/2022

Referendada
a

manutenção
da inscrição

499/2012-
ORG

Associação
Tia Marly

09.000.046/0001-85 11/05/20
13

Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Santana/
Tucuruvi

29/04/2019 De
29/04/2019

a
30/04/2022

Referendada
a

manutenção
da inscrição



Solicitação de inscrição: 02

Deferidas. Sendo indeferido a manutenção da OSC Associação Comunitária para todos do Pq Sto
Antonio

Rosier, aponta que essa Comissão tem muito grande de trabalho. Marcela – técnica que
acompanha a Comissão tem se dedicado ao fluxo a fim de otimizar o trabalho. Embora não seja
o momento adequado, será necessário aprofundar o debate no regimento.

França, teremos que responder a Câmara inclusive esse ponto

Natanael, precisamos darmos suporte para as SAS, CRI para que não sejam pressionados de
forma política

Graziela, estão fazendo a migração dos processos físicos para o SEI. As manutenções têm que
ser migrados por completo

Estão fazendo ainda, atualização dos dados das OSCs e estão trabalhando nas planilhas para
acompanhamento dos processos.

França, tem feito reuniões com as OSCs para esclarecer duvidas e ampliar o diálogo. Essa
Comissão não é só Deferimento e Indeferimento. Tem todo um processo de análise

Maria Mota – conselheira, na volta das férias, farei uma visita a CRI para ver como posso somar,
mas sem compor a Comissão, pois não tem agenda para mais um compromisso, mas pensar
junto com publicizar o trabalho

Fábio - conselheiro, quanto aos indeferimentos, algumas OSCs fecharam durante a pandemia,
outras estão praticando assistencialismo e não se enquadram nas exigências da Política. Nas
reuniões com as OSCs explicam os motivos dos indeferimentos, algumas compreendem, outras
não.

Marcela - técnica da Comissão, o fluxo segue as orientações da Resolução 1080 e o Regimento.
Desde gestões anteriores já vem orientando as OSCs, o que tem sido produtivo do ponto de vista
até dos indeferimentos. Diferente de só ler, compreender os motivos, faz diferença.

Tem o papel de acompanhar as manutenções de 2016. Fazem a análise das manutenções. São
mais de 700 OSCs inscritas. As manutenções são a cada 3 anos, os programadas e projetos a
cada 1 ano + novas inscrições.

Estamos fazendo ainda a digitalização dos processos. As visitas pelas SAS foram suspensas em
razão da pandemia. Temos poucos processos para inscrição no momento. Terão que discutir
como vão articular com as SASs e como o conselho irá trabalhar.

Inscrição Nome CNPJ Data de
Entrada no
COMAS-SP

Assunto SAS Deliberação do
Plenário

1536/2018-
SERV

Fundação Vida e Esperança 62.300.082/0001-47 01/08/2018 Solicitação de
Inscrição de SERVIÇO

da Organização

Sé Deferimento da
solicitação de

inscrição.
1661/2020-

ORG
Associação Comunitária Amanhã

para Todos do Parque Santo Antônio
08.541.314/0001-03 13/02/2020 Solicitação de

Inscrição da
Organização

M’Boi
Mirim

Indeferimento
da solicitação
de inscrição.



Os acompanhamentos por meio das manutenções têm sido feitos.

Luciano – conselheiro, contemplado com Fábio, Marcela, pois reflete o papel do COMAS, diante
da Sociedade principalmente em tempos de pandemia: Assistência e Assistencialismo

A falta de documentos impede de fechar o processo por pendencias

Maria Mota, sugere avaliar a possibilidade de realizarem reunião com as SAS ou macro regiões
para dar devolutivas aos territórios

Rosier, temos que ter um olhar mais cuidado para a CRI, talvez discutir no CDA

Marcos Muniz, a Comissão segue o que está em legislação. O trabalho só é possível com trabalho
continuado, com composição continuada. Avançamos com os processos físicos para o SEI, outros
em aguardo de resposta. 90 processos aguardando retorno de documento para serem
finalizados.

Os conselheiros deliberativos são vistos como apenas deliberativos. Não somos cartoriais.
Temos feito um trabalho bem interessante com as OSCs, cumprindo o que esta escrito em lei.
Temos o GT Denúncia. Temos um trabalho realizado.

Graziela, recebem muitas ligações perguntando sobre o andamento dos processos. Algumas
dessas ligações são de parlamentares por conta da busca das OSCs.

Seguem o fluxo e respondem por e-mail e nenhuma ligação ué perdida. São cerca de 20 e-mails
por dia. A secretaria executiva realiza plantão para responder aos e-mails, como era feito antes
no presencial.

Valéria – conselheira, concorda com as falas de todos, é uma Comissão de muita
responsabilidade, e todos se dedicam muito. Tem abertura para atender as OSCs e aprendem
como deve ser feito.

Leitura dos relatos das CPPs: 01 (Anexo VI), 08 (Anexo VII) e 15/07 (Anexo VIII)

França, questiona sobre o GT Assessoramento e pede a Marcos para falar com Silvia

Marco Muniz, refere que sim, é importante o GT de Assessoramento

Maria Mota, já discutimos sobre o GT em plenária anterior. Não precisamos questionar a
conselheira Silvia novamente. Ela trará a informação após conseguir ou não reunir o grupo,
sendo que esse assunto já foi levado a CPP e já foi esclarecimento

Rosier, sugere avançarmos porque temos outras pautas e pelo adiantado, e podemos discutir
essa pauta em outro momento com mais foco.

Rosier, fez breve síntese das CFOs realizadas em 20/05 e 08/07:

20/05 a CFO analisou a prestação de conta do primeiro trimestre de 2021 da fonte estadual e
federal. Em 08/07 a CFO solicitou a - reiteração de ofício referente ao Deafim.



Relatos da CMCDC 05 (Anexo IX), 07 (Anexo X), 16/07 (Anexo XI) lidos

Os relatos dos dias 16 e 19/07 foram retirados da leitura uma vez que faltavam confirmar
informações e para evitar de fazer ajustes em meio a plenária foram retirados

Solange – conselheira, agilizou os relatos em razão da solicitação do MP que solicitou resposta
em 10 dias.

Explica que CMCDC enviou ofício solicitando intervenção para ampliar o prazo para 40 dias a fim
de realizar a Conferência e encaminharam o Conferir, e o MP solicitou os relatos da Comissão.

Ficou acordado em plenária que serão encaminhados os relatos que já passaram pela plenária
e será explicado o rito do COMAS explicando a falta dos demais relatos.

Relato do GT Denúncia 07/07 – retirado da pauta

O GT desta data foi cancelado. Faltam 2 relatos mais ainda não foram entregues.

O GT Denúncia não esta conseguindo de reunir por conta da CMCDC

GT IN – 08/07 (ANEXO XII)

França, questiona a composição de SMADS

Rosier, questiona se o objetivo do GT não perdeu o objetivo. Não poderia ser GT de
Monitoramento IN?

Dulcineia – não, porque SMADS não apresentou o produto da consulta pública e o GT tem como
objetivo preparar um seminário e a audiência pública para discutir esse conteúdo que SMADS
recebeu.

Maria Mota, exato. Causa estranheza SMADS não apresentar alguém para compor. Se estão
dispostos ao diálogo e dispostos a construir uma IN que represente a todos, não participar do
GT é muito estranho.

Rosier, SMADS não se recusou, até respondeu algo, mas Douglas até sugeriu monitorar

Maria Mota, o objetivo do GT não é esse, e não cabe ao conselho ficar monitorando a Normativa

Relato da Comissão de Ética – retirado da pauta

Marcos e Rosier, fazem breve relato: foi realizado um apanhado geral de material dos demais
conselhos (Conseas, Conanda, Judiciário) para estudarmos e disciplinar a Comissão. Nos
reunimos quinzenal, depois semanal, e voltamos ao quinzenal. A ideia é que fique claro e
contemple o COMAS.

Quando finalizar será apresentado na plenária para conhecimento e aprovação de todos os
conselheiros/as



França, questiona sobre a demanda que levou ao CDA para essa Comissão

Solange, questiona se essa Comissão irá constar do Regimento

Rosier, a Comissão tem resolução com prazo diferente do Regimento, mas a medida que for
aprovado comporá o Regimento. França, a Comissão tem base em Resoluções abrangentes e
abertas. O princípio da legalidade refere que se algo aconteceu e não tendo sido disciplinado,
utiliza-se as legislações vigentes. A Comissão irá regular daqui pra diante. Pedirá ao demais
ciência da pauta que foi apresentada pelo conselheiro.

França, questiona se sua demanda não será tratada

Marco, não temos comissão disciplinada, mas temos 3 pontos já apresentados e apresentará a
Rosier na próxima reunião

Rosier, os 3 pontos que já existem, devem ser tratados com as regulamentações que já existem

França, vou participar para dar segmento

Rosier, propõe que vá para o CDA para discutir

Maria Mota, importante que não desqualifique o trabalho realizado até o presente momento
pela Comissão, como se nada tivesse sido feito. O questionamento não é um problema, mas
achar que somente com sua presença o assunto irá pra frente é o mesmo que dizer que os
demais não consideraram o assunto ou que não estão trabalhando.

Da mesma forma que fizemos o debate no início da plenária que não gostamos de termos sido
desqualificado na Câmara, que não façamos entre nós.

França, aguardará retorno. Não está desqualificando o trabalho.

Rosier, irá esclarecer no CDA as questões legais

Manifesto – foi remetido para a próxima plenária, em razão do horário, 18h51 e com a presença
de poucos conselheiros, sendo que parte não tinha tido tempo de fazer a leitura

Informes

VT – foi aprovado a contratação pela coordenação de finanças, mas ainda falta dar continuidade
ao processo. Terá reunião em 21/07 e será informado os próximos passo depois

VR – precisamos de termo de referência. Terá reunião com COJUR para tirar duvidas

Degravação – retificado o texto que ficou a cargo da Secretaria executiva.

O Termo de Referência não constava a mesa de som por orientação de TI, contudo,
consideraram o período de pandemia/virtual. A gravação presencial será atribuição da
contratada presencial

França, agradece o empenho de todos/as

Rosier, estende o agradecimento a todos/as à Graziela que muito se empenhou



Reunião com usuários – Marcos, informa que fará reunião com Sociedade Civil na próxima
semana e agendará com usuários depois dessa reunião

França, Maria, quero me retratar, trabalhamos muito e não quero que fique chateada

Rosier, não devemos criar falsa expectativa quanto ao VT/VR, ainda tem tramite administrativo
para vencer

Maria Mota, tranquilo França

Finda-se a plenária às 19h com a fala de Marcos Muniz de agradecimento pela participação.

ANEXO I

RELATO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR AMPLIADO – CDA

Data: 16/07/2021

Início: 9h30min

Término: 13h

Presentes:

Presentes
Poder público Sociedade Civil
Rosier Batista Custódio-Vice-Presidenta Marcos Antonio Muniz de Sousa - Presidente
Sylmara Andreoni Vettorello Antônio Alexandre de Andrade Patto

Maria Silvia Coviello Boscaino
Natanael de Jesus Oliveira
Solange Cristina Castro Sampaio
Maria José Mota de Borba
Maria Cecília H.M. Apostolopoulos

Ausentes
Poder público Sociedade Civil
Edson Ribeiro da Silva -SMJ (justificada-férias)

Equipe da Secretaria Executiva: Graziela Lima, Marcela Luchetta Bressani, Gessiane Sayuri Kudo,
Max Nicola Gonçalves Lúcio, Daniele Abrileri



DEMANDAS NOVAS - SECRETARIA EXECUTIVA:

1. Data: 29/05/2021 - SEI n° Processo SEI Nº 6024.2021/0002200-2: Designar a senhora
ALEXIA CHRYSTINE SILVA DE CARVALHO, RF 826.690.5, para, na qualidade de suplente,
e como representante da Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB, integrar o Conselho
Municipal de Assistência Social de São Paulo em substituição a  DAIANE CASTRO CHAVES,
designado pela Portaria 347-SGM, de 17 de dezembro de 2020, para integrar o referido
Conselho. A Conselheira não tomou posse porque estava de férias.

2. Data: 01/07/2021 - Processo n° SEI Nº 6011.2021/0001427-0: Designar o senhor
EDUARDO DOS ANJOS BARBOZA, RF 817.067-3, para, na qualidade de suplente, e como
representante da Secretaria de Governo Municipal - SGM, integrar o Conselho Municipal
de Assistência Social de São Paulo em substituição a  RAISSA  FONTELAS ROSADO GAMBI,
RF 835.884-2S, designado pela Portaria 228-2021 de 08 de julho de 2021, para integrar o
referido Conselho.

3. Data: 01/07/2021 – Processo n° 6024.2021/0002203-7 – Designar o senhora SILVANA
CRISTINA PEREIRA DA SILVA, RF 839.087-8, para, na qualidade de titular, e como
representante da Secretaria da Fazenda - SF, integrar o Conselho Municipal de Assistência
Social de São Paulo em substituição a MÁRCIO CASTELLAN ARMOND, RF 839.091-6,
designado pela Portaria 217-2021 de 30 de junho de 2021, para integrar o referido
Conselho.

Encaminhamento: Posse na plenária e a Secretaria Executiva avisará a Conselheira para
participar da plenária do dia 20/07/2021
A respeito da posse do(a)s novo(a)s Conselheiro(a)s o Conselheiro Natanael, questiona com a
aprovação do decreto na Câmara, com a retirada dessas secretarias, como fica o mandato dos
novos conselheiros.

A Conselheira Rosier, responde que a lei atual vigora até que seja publicada, falta sancionar
ainda.

4. Data: 01/07/2021 – Ofício n°1429/21 da Promotoria da Infância e Juventude da Capital -
Acompanhamento de políticas públicas do Programa Primeira Infância no Município de São
Paulo no tocante ao que se refere à criança e ao adolescente. Solicitam informações
atualizadas sobre a atualização do Programa Criança Feliz no município e a reprogramação
de verba.
Encaminhamento: Ofício 1429/21, já foi respondido na CPP. Marcela encaminhará a
resposta para que seja reenviado em resposta a esse ofício.
Graziela, informa que sempre que recebe ofícios, informa que foi remetido a Comissão e
que em posterior a Comissão responderá.

5. Data: 01/07/2021 – Denúncia recebida no e-mail do COMAS-SP de usuário de Centro de
Acolhida acerca da péssima qualidade de serviços.
Matéria encaminhada ao GT Denúncia

6. Data: 05/07/2021 – Ofício n°1421-21 da Promotoria da Infância e Juventude da Capital –
apuração de eventual descumprimento à entrega protegida concedida às gestantes e mães
que manifestem o desejo de entregar seus filhos para adoção.  Manifestação técnica da
Assistente Social da Promotoria, requerendo oficiar ao COMAS para que apresente



documentos de eventuais discussões realizadas neste Conselho acerca do conteúdo da
nota técnica conjunta n°01 MDS/MSaúde/20216 Ciência e providências cabíveis, se
necessário.
Essa matéria esteve na CPP na semana passada, a resposta será reiterada

7. Data: 08/07/2021 – Manifesto, assinado por Conselhos, Organizações e Secretarias de
alguns Estados por financiamento híbrido (SUS e SUAS) para os serviços de acolhimento
institucional à pessoa idosa.  Assinaturas de 79 municípios, 05 estados, 451 assinaturas
individuais.

A Secretaria Executiva encaminhará para todos os conselheiros para que leiam antes da
Plenária possamos discutir concordância no apoio ou não. Será acrescentado como pauta
da Plenária do dia 20/07

8. Data: 08/07/2021 – SEI n° 6024.2021.0001360-7 - Encaminhamento das prestações de
contas referentes ao 1º SEMESTRE de 2021 dos recursos FEDERAIS reprogramados de 2020
e daqueles recebidos no período de janeiro a junho de 2021, atendendo a Resolução do
COMAS-SP de n°788 de 20 de março de 2014. Documento apenas para ciência dos
Conselheiro(a)s não havendo necessidade de aprovação em plenária
Encaminha a CFO.

Cecília questiona sobre a prestação de contas do Recurso Municipal, pois dos recursos
Estaduais e Federal são apresentadas no COMAS, mas do Municipal não.

Solange, se é para ciência de todos, por que está sendo encaminhado apenas para o CFO?

Natanael, nesta gestão acordou-se que as prestações de contas serias analisadas pela
CFO, que emitirá parecer e encaminhará a plenária

Rosier, a deliberação do COMAS para as prestações de contas financeiras, são para
encaminhar a CFO que emite relatório a plenária.

O que da prestação de contas Municipal não está sendo entregue? Não fica claro.
Importante esclarecer e CFO pode solicitar.

Cecília, concorda em encaminhar para CFO.

Há anos explicam para SMADS sobre a prestação de contas Municipal e ainda não sabem.

Natanael, a fonte municipal SMADS nunca apresentou, que é similar a fonte Estadual,
mas na CFO podem detalhar.

Cecília, a fonte Estadual estão apresentando, o que falta é a Municipal.

Natanael, há várias gestões que não é feita a prestação de contas Municipal, não é só
nessa.

9. Data: 08/07/2021 - SEI n° 6024.2021.0000039-4 - Encaminhamento das prestações de
prestações de contas referentes ao 1º SEMESTRE de 2021 dos recursos ESTADUAIS
reprogramados de 2020 e dos recebidos durante os primeiros seis meses deste exercício.
Necessidade de Parecer do Conselho com resolução aprovada em Plenária.
Encaminhamento:  CFO

10. Data: 08/07/2021 – SEI n° 6024.2021/0006385 – Informe acerca da execução das Emendas
Parlamentares nos termos da Resolução 1625/2020, parágrafo único, do artigo 4°.



Foi inserido na Resolução 1625/2020

Semestralmente SMADS encaminhará informe sobre a execução financeira das emendas
parlamentares do semestre anterior.

Natanael, esclarece que essa será a primeira vez que o COMAS recebe, e a primeira vez
que SMADS encaminha. CFO irá avaliar, caso seja necessário irão solicitar complemento

11. Data: 12/07/2021 – Carta Aberta do Coletivo de Oficineiros da Cidade de São Paulo como
uma nota de repúdio a Portaria n°49/SMADS/2021 que trata do retorno ao trabalho
presencial do(a)s oficineiro(a)s para ministrar aulas nos NCIs e CRECI.
A Carta Aberta do Coletivo será encaminhada a CPP

Sylmara, informa que deve-se considerar a Portaria 49/SMADS/21 para o retorno do
atendimento e a Portaria 39/SMADS/2020 que apresenta informações quanto ao
ambiente e cuidados.

Não podemos tratar diferente os trabalhadores, alguns vão trabalhar com usuários
vacinados e outros não. O CCA por exemplo

Natanael, gestante por exemplo, por lei, não trabalha, mas tem SAS que não quer liberar

Não é hora de retomada. Indicada encaminhar para CPP

Maria Mota, o GT de Retomada tinha exatamente esse objetivo, fazer essa discussão sobre a
Retomada das atividades presenciais de forma segura, pois temos inúmeros dos nossos espaços
físicos inadequados ao atendimento coletivo, contudo, não somos peritos nessa análise.
Quantas pessoas cada espaço físico comporta de forma segura, de acordo com as orientações?

Qual a responsabilidade do COMAS sobre os trabalhadores? Não podemos somente discutir
apoio ou não apoio, se estão solicitando uma reunião. Seria com o COMAS mesmo?

12. Data: 14/07/2021 - Resposta a Câmara Municipal de São Paulo referente ao PL435/2021

Maria Mota, diante do ocorrido na Câmara Municipal no último dia 12/07/21, temos que
solicitar direito de resposta e não apenas documento escrito. O Conselho foi ofendido e
desqualificado. Algo inadmissível. Se o conselho não se posicionar, irei me posicionar de forma
pessoal, pois me senti diretamente atacada, por pessoas que desconhecem o conselho, sua
função e nosso trabalho e responsabilidade.

Natanael, concordo com a Mota. As falas foram humilhantes. O debate ficou por conta das
emendas, mas o conselho não define a quem se destina. Não administramos conta, não
administramos o Fundo. Devemos fazer um Manifesto em resposta. Se o conselho não se
manifestar, a Sociedade Civil terá que fazer.

Silvia, concorda com as falas. É de extrema importância se manifestar e o mais rápido possível

Cecilia, temos que ter o direito de resposta escrito, mas falar também. Temos que formá-los
sobre o COMAS. Que assessores são esses? Após o retorno do recesso temos que pautar esse
assunto para ficar no anais da Câmara. Surpreendida pelo fato de SMADS ainda não ter se
posicionado, pois também compõe o COMAS.



Sylmara, concorda com todos. Na CPP conversamos sobre a estratégia de comunicação. Temos
que fazer um manifesto e mandar para todos os gabinetes para que todos tenham ciência, pois
os conselheiros são comprometidos e trabalham muito. No manifesto importante informar qual
o papel do Conselho, regimento, legislações a fim de esclarecer as falas do dia.

Solange, concordo com Sylmara e Cecília. Considera uma questão jurídica da forma como foi
conduzida, em mês do recesso. Fizemos o encaminhamento via CPP, e como ficou? Devemos
colocar essa resposta nos meios de comunicação. Até passar na mesa da Câmara o assunto já
esfriou e o conselho foi desmoralizado.

Rosier, sugere levar para a plenária, por ser uma forma inclusive de publicizar a questão. No
Regimento estão discutindo estratégia de comunicação. O COMAS pode ter ação pro ativa,
enviar relatório do Mandato.

Silvia, e deixar claro que são todos voluntários.

Natanael, nosso plano é publicado e fazemos a avaliação. Podemos fazer uma cartilha
detalhando o que é o COMAS. Destaca que, por pressão, entrou na PL as políticas de Educação
e Saúde, que não constavam. Não queremos fazer ingerência nas escolhas no governo, mas a
forma apresentada, aberta, não garante nem a participação de SMADS.

Cecília, os encaminhamentos são assertivos. Incomodada porque não viu nenhuma
manifestação de SMADS. E não a proposta não foi discutida, dizer que falou com Marcos ou com
Darlene, não é discutir no COMAS. Não foi discutido. O que o prefeito quer, tropa de choque?
Em nosso imaginário, cabe tudo. As secretarias mudam os nomes o tempo todo, e os vereadores
sim, querem fazer ingerência no COMAS.

Distribuição de cesta básica não é Assistência Social, é caridade. Que sim, pode ser feita, quando
o povo precisa. Quanto a inscrição das OSCs não sabem o que acontece e como acontece, não
sabem quando a OSC deixa de entregar documento. Daqui a pouco podem querer apenas o
governo e retirar a Sociedade Civil. Tenho medo de voltarmos ao primeiro damismo e a entrega
de cesta básica em porta de igreja. Temos que apoiar a CRI.

Maria Mota, quanto a melhor a comunicação e transparência, não tem discordância, mas o que
ocorreu foi que os vereadores tem duas alternativas, estudar as pautas para falar sobre ou não
se manifestar sobre o desconhecido, e alguns deles, escolheram a segunda opção e
desqualificaram o conselho sem conhecer. Podemos discutir na plenária via relato do CDA.

Rosier, não viu a fala e a PL consta do processo.

Cecília, viu só o documento que não consta as secretarias

Maria Mota, Tomas, em set/20 encaminha para a Câmara como proposta de PL e não tem a
Minuta junto. O prefeito fez a cópia e encaminhou.

Natanael, os vereadores estão preocupados mais com emendas parlamentares dando a
entender que se queremos orçamento será via emenda. Receio de que vá direto para o Fundo
e depois para as OSCs, se for assim, como os serviços serão mantidos? Precisamos de recurso
no Fundo. O COMAS não pode discutir apenas emendas

Marcos, recebeu ligação do Suplicy e esclareceu sobre a Comissão do Bolsa Família que tem
paridade, Governo e Sociedade Civil e essa discussão na PL tomou outro tom: emendas.



Os conselhos deliberativos estão sofrendo ataques diretos. O COMAS tem papel fundamental e
a secretaria executiva tem feito um esforço tremendo de manter a transparência.

Não somos cartoriais pra aprovar e reprovar apenas. Fazemos mais do que isso. Temos que  nos
posicionar sim.

Rosier, pesquisou e viu que tem a minuta do decreto e constam as secretarias.

Natanael, sugere encaminhar os vídeos das plenárias da Câmara para os conselheiros

Rosier, retifica que de fato no processo não tem a minuta da PL

Maria Mota, fará um rascunho de ofício solicitando direito de resposta a Câmara para a próxima
plenária se todos os conselheiros estiverem de acordo em solicitar direito de resposta.

Sendo que será necessário definir quem escrever o documento esclarecedor

13. Agenda com a Secretaria
Maria questiona se as Comissões elencaram os assuntos para discutir com a secretaria e se já
podem estabelecer uma agenda e emitir o convite.

Apenas CPP elencou assuntos.

Sylmara e Maria irão esmiuçar os assuntos para encaminhar junto ao convite. Será realizado
uma CPP ampliada no dia 26/08 na qual a secretaria estará convidada

14. Planilha de acompanhamento de Resoluções

Maria Mota, a ideia é ter uma planilha na qual conste todas as Resoluções aprovadas e quais
devemos acompanhar, quais devemos receber algum relatório por exemplo

Marcela, a CPP já tem uma planilha geral com todos os ofícios, dá pra acrescentar a necessidade
de pedir relatórios

Rosier, considera super importante e muito boa ideia, podendo fazer uma geral do conselho que
esclareça qual resolução é pontual, trimestral. Assim, será possível monitorar e acompanhar

Natanael, interessante porque temos aprovadas Resoluções diferentes e cada uma com um
tempo e prazos diferentes. Precisamos ficar atentos a Resolução 006/SMADS/2020 do SAICA.

Graziela apresentou um modelo de planilha com hiper link que dará acesso a cada Resolução

Cecília, se recorda das aprovações, por exemplo das Tendas para POP Rua, que foi deliberado
mas teve muitas críticas e o que aconteceu depois? Temos coisas que demoram muito. Esse
acompanhamento será super pertinente.

Rosier, se a CPP já está fazendo, maravilhoso. Seria interessante que centralizasse na secretaria
executiva. O COMAS não só cobra, tem que se implicar também na forma. O papel do COMAS
também é monitorar.

Cecília, temos que sobrecarregar a secretaria executiva para mostrar que precisamos de mais
RH

Cabe questionar sobre o Censo da POP Rua. Qual o plano de atendimento a criança e
adolescente.



Maria Mota, não precisamos sobrecarregar a secretaria executiva, se não tem RH adequado no
COMAS, temos que solicitar.

15. Data 15/07/2021 – Requerimento do MP/SP de cópias das Atas de reuniões da
Comissão Organizadora Central da Conferência. “A leitura e análise do quanto já discutido pela
Comissão permitirá a esta Promotoria de Justiça avaliar o quanto das competências previstas no
artigo 5° da Resolução n° 1673/2021 já está sendo observado e, então, traçar os próximos
passos, inclusive tendentes a garantir a realização da Conferência no prazo estabelecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social até dia 31 de agosto.

Encaminhado ao CMCDC

16. Data 16/07/2021- Composição do GT IN n° 03
Solange, informa que já teve duas reuniões. O Sinbfir questionou porque não foram chamados.

Marcela, esclarecer que foi enviado o convite por e-mail, mas recebemos a resposta de declínio
do convite.

Natanael, sugere que conste do relato que o Sinbfir declinou e pode continuar participando se
tem interesse.

Será encaminhado para a Comissão o ofício e o declínio da participação

Próxima reunião será em 19/07 as 13h00

17. Data 16/07/2021 - Eleição- segmento Trabalhadores (SEI n°6024.2021/0004882-6)
resposta da SMADS GT Eleição

Solange, explica que foi questionado a SMADS se considerando ser o mesmo Edital, por
vacância, será necessário o prazo de 120 para fazermos o tramite para eleição. SMADS
respondeu que devemos consultar ao MP

Solange, avaliou importante trazer para o CDA uma vez que precisa da assinatura do Marcos
para encaminhar ao MP

O GT tem tido dificuldades para manter agenda continua de trabalho em razão dos
compromissos assumidos por todos os conselheiros. A secretaria executiva fez uma
levantamento das presenças/ausências dos conselheiros/as usuários/as, e solicitou mais prazo
para verificar os demais segmentos, pois se for necessário, seria realizado apenas uma eleição.

Encaminhamento: remetido ao GT para discussão

Coordenação: Marcos Antonio Muniz de Sousa

Relatoria: Maria José Mota de Borba



ANEXO II a V

RELATO DA REUNIÃO DA CRI - 06/07/2021

Comissão Temática: Comissão de Relações Interinstitucionais - CRI.

Descrição: Reunião Ordinária CRI

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

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

Realização: VIRTUAL, por aplicativo

Dia: 06/07/2021 (terça-feira)   /  Horário: Das 09:00 às 12:00 horas

Conselheiros Presentes:

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

Poder Público: Luciano Santos Araújo.

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Marcos Antonio Muniz de Sousa

Poder Público: Edson Ribeiro da Silva (em férias), Valéria Eloy da Silva Kovac.

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público: José Carlos Damasceno.

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela L. Bressani.

Convidados:

Pauta:
1) Processos de solicitação de inscrição e de manutenção de inscrição



Observações e justificativas da Comissão: Análise dos processos de solicitação de inscrição e de
manutenção da inscrição.
A comissão analisou os processos das organizações que pleiteiam inscrição e das organizações inscritas
que solicitam a manutenção junto ao COMAS-SP. Os processos encontram-se no ponto da comissão no
Sistema Eletrônico de Informações - SEI da PMSP. 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 solicitação de inscrição:

Inscrição Nome CNPJ Data de
Entrada no
COMAS-SP

Assunto SAS Encaminhamento

1661/2020-
ORG

Associação
Comunitária
Amanhã para

Todos do
Parque Santo

Antônio

08.541.314/0001-03 13/02/2020 Solicitação de
Inscrição da
Organização

M’Boi Mirim A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de

indeferimento da
solicitação de

inscrição.

Foram analisados os seguintes processos de manutenção da inscrição:
Protocolo Nome CNPJ Data da

inscrição
no COMAS-

SP

Assunto SAS Data de
entrega da

manutenção
da inscrição

Encaminhamento

22/2011-
ORG

LACE - Núcleo de
Ações para a
Cidadania na
Diversidade

49.356.157/0001-
43

27/03/2012 Manutenção
da inscrição

da
organização
de 2017 e

2020

Capela do
Socorro

2017 e 2020 A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

protocolo
atualizado de
renovação do

CMDCA.
71/2011-

ORG
Associação
Aquarela na

Aldeia de Mata
Virgem -

Associação
Aquarela

08.562.948/0001-
42

26/10/2012 Manutenção
da inscrição
do serviço

da
organização
de 2017 e

2020

Campo Limpo 2017 e 2020 A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

requerimento de
manutenção –
anexo II, ata de
eleição e posse

da atual
diretoria, quadro
de rh, e registro

atualizado do
CMDCA.

76/2011-
OR

IHDI - Instituto
Humanização e

Desenvolvimento
Integral

55.072.474/0001-
30

02/08/2011 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2018

Ipiranga 2018 A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

ata de eleição e
posse da atual

diretoria, relação
da ET por

serviço, registro
atualizado do

CMDCA.
136/2011-

ORG
Centro

Comunitário
Nossa Senhora

Aparecida -
CCNSA

49.077.829/0001-
81

07/10/2011 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2018

Casa Verde 2018 A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de

deferimento da
manutenção.



164/2011-
ORG

Centro de
Promoção Social

Bororé

59.936.781/0001-
73

18/02/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2018

Capela do
Socorro

2018 A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o
CNPJ, registro
atualizado do

CMDCA, ata de
eleição e posse

da atual
diretoria.

285/2012-
SERV

Associação
Cedro do Líbano

de Proteção à
Infância

62.851.811/0001-
53

15/03/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2018

M’Boi Mirim 2018 A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

relatório de
atividades e

plano de ação
atualizados.

286/2012-
SERV

Associação
Cedro do Líbano

de Proteção à
Infância

62.851.811/0001-
53

15/03/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2018

M’Boi Mirim 2018 A Conselheira
relatora

prosseguirá com
a análise.

294/2012-
SERV

Núcleo Coração
Materno

69.129.880/0001-
05

27/03/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2018

Freguesia do
Ó/Brasilândia

2018 A Comissão
solicita para que
a OSC. envie a

ata de eleição e
posse da atual

diretoria,
estatuto e

registro
atualizado do

CMDCA.
344/2012-

SERV
Associação
Beneficente
"Grupo da
Caridade"

60.981.073/0001-
33

30/06/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2018

M’Boi Mirim 2018 A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

protocolo
atualizado de
renovação do

CMDCA.
488/2012-

ORG
SOF - Serviço de
Orientação da

Família

60.396.793/0001-
31

24/05/2013 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Pinheiros 2019 A Comissão
solicita para que
a OSC. envie os

documentos
assinados pela

presidência e ou
representante

legal.
499/2012-

ORG
Associação Tia

Marly
09.000.046/0001-

85
11/05/2013 Manutenção

da Inscrição
da

Organização
de 2019

Santana/Tucuruvi 2019 A Comissão
solicita para que
a OSC. envie o

protocolo
atualizado de
renovação do

CMDCA.
527/2012-

SERV
Instituto Irmãs
Missionárias de
Nossa Senhora

Consoladora

60.790.631/0001-
83

17/06/2015 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Casa Verde/
Cachoeirinha

2019 A Comissão
solicita reunião
com a OSC. para
esclarecimentos.

Encaminhamento: A Comissão encaminha para deliberação do plenário 01 processo de
solicitação de inscrição com proposta de indeferimento e 01 processo de manutenção da inscrição
com proposta de deferimento.

Coordenação: Maria Silvia Coviello Boscaino

Relatoria: Equipe Técnica da Secretaria Executiva do COMAS-SP



RELATO DA REUNIÃO DA CRI - 13/07/2021

Comissão Temática: Comissão de Relações Interinstitucionais - CRI.

Descrição: Reunião Ordinária CRI

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: 13/07/2021 (terça-feira)   /  Horário: 09:00 horas

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: José Benedito França Pereira, Maria Silvia Coviello Boscaino,
Solange Cristina Castro Sampaio

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

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Fábio Henrique Pereira da Fonseca, Marcos Antônio Muniz e
Sousa, Saimon Leal Pereira, Vanessa Vidovix Vieira da Silva

Poder Público: Edson Ribeiro da Silva

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público: José Carlos Damasceno

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela L. Bressani

Convidados:

Pauta:
2) Processos de solicitação de inscrição e de manutenção de inscrição

Observações e justificativas da Comissão: Análise dos processos de solicitação de inscrição e de
manutenção da inscrição.
A comissão analisou os processos das organizações inscritas que solicitam a manutenção junto ao COMAS-
SP. Os processos encontram-se no ponto da comissão no Sistema Eletrônico de Informações - SEI da PMSP.
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 Data de
entrega da

manutenção
da inscrição

Encaminhamento

468/2012-
SERV

Turma da
Touca -

47.413.513/0001-
98

25/03/2013 Manutenção
da Inscrição

Campo Limpo 2019 A Comissão solicita
para que a OSC.



Associação
Cultural,

Recreativa e
Social -
ACRS

da
Organização

de 2019

envie as funções e
formações do RH.

507/2012-
SERV

Associação
Protetora

da Infância
Província de
São Paulo -
Lareira São

José

60.919.909/0001-
70

20/04/2013 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Pinheiros 2019 A Comissão reitera o
pedido de reunião

com a OSC.

380/2012-
ORG

Associação
Banespiana

de
Assistência

Social -
ABAS

51.933.299/0001-
78

26/04/2016 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Sé 2017 e 2020 A Comissão solicita
para que a OSC.

envie o relatório de
atividades de 2016 e

plano de ação de
2018, 2019 e 2020, e

a documentação
completa da

manutenção de
inscrição referente a

2020.
394/2012-

ORG
Sociedade
de Amigos

de Vila
Mara,

Jardim Maia
e Vilas

Adjacentes

43.220.540/0001-
93

11/09/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2018

São Miguel
Paulista

2018 A Comissão solicita
para que a OSC.
envie o registro
atualizado no

CMDCA-SP e ata de
eleição e posse da

atual diretoria.
437/2012-

SERV
Obra

Assistencial
Nossa

Senhora do
Ó

61.690.467/0001-
03

20/06/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Freguesia do Ó 2019 A Comissão solicita
para que a OSC.
envie o registro
atualizado no

CMDCA-SP e ata de
eleição e posse da

atual diretoria.
423/2012-

SERV
Associação

Brasileira de
Talassemia -

ABRASTA

50.711.845/0001-
63

03/04/2015 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Pinheiros 2017 e 2020 A Comissão solicita
para que a OSC.

envie o relatório de
atividades de 2016 e

plano de ação de
2018, 2019 e 2020

detalhados por
serviço.

Encaminhamento: A Comissão encaminha para deliberação do plenário 01 processo de
manutenção da inscrição com proposta de deferimento.

3) Atendimento de Organização - agendado para às 10h
Observações e justificativas da Comissão: A Comissão convidou a OSC. Associação Friendship Circle -
solicitação de inscrição nº1555/2018-ORG. A solicitação de inscrição foi indeferida, como consta na
Resolução COMAS-SP nº1593/2020, e a OSC. então impetrou pedido de reconsideração, sendo este que
está em análise na Comissão. O conselheiro relator do processo solicita a reunião para esclarecimentos
quanto a oferta e trabalho realizado pela OSC.
SEI nº6024.2019/0004777-0.
Encaminhamento: A organização apresentou o seu trabalho, o qual entende que está voltado
para atendimento de pessoas com todos os tipos de deficiência, estando em atendimento no
momento jovens de até 23 anos e sendo prioritariamente com TEA. Na oferta haveria a triagem
e atendimento na casa da própria pessoa, além da promoção de ações como o Dia da Alegria e



comemoração de aniversários, e iniciativas com as famílias, como rodas de conversa e apoio da
equipe técnica. A Comissão solicita para que organização encaminhe as seguintes informações e
documentos complementares: relatório de atividades e plano de ação, descrevendo a oferta de
todas as ações e o RH envolvido. A CRI orientou sobre a Res. CNAS nº34/2011, que caracteriza as
ações de habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência no campo da assistência social.

Coordenação: Maria Silvia Coviello Boscaino

Relatoria: Valéria Eloy da Silva Kovac/

Equipe Técnica da Secretaria Executiva do COMAS-SP

RELATO DA REUNIÃO DA CRI - 13/07/2021

Comissão Temática: Comissão de Relações Interinstitucionais - CRI.

Descrição: Reunião Extraordinária CRI

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: 13/07/2021 (terça-feira)   /  Horário: 13h30min

Conselheiros Presentes:

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

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

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Marcos Antônio Muniz e Sousa, Saimon Leal Pereira

Poder Público: Edson Ribeiro da Silva

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público: José Carlos Damasceno

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela L. Bressani

Convidados:

Pauta:
1) Processos de solicitação de manutenção de inscrição

Observações e justificativas da Comissão: Análise dos processos de solicitação de manutenção da inscrição.



A comissão analisou os processos das organizações que pleiteiam inscrição e das organizações inscritas
que solicitam a manutenção junto ao COMAS-SP. Os processos encontram-se no ponto da comissão no
Sistema Eletrônico de Informações - SEI da PMSP. 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 solicitação de inscrição:

Inscrição Nome CNPJ Data de
Entrada no
COMAS-SP

Assunto SAS Encaminhamento

1536/2018-
SERV

Fundação Vida e
Esperança

62.300.082/0001-47 01/08/2018 Solicitação de
Inscrição de
SERVIÇO da
Organização

Sé A Comissão encaminha
ao plenário com

proposta de
deferimento da

solicitação de inscrição.

Foram analisados os seguintes processos de manutenção da inscrição:
Protocolo Nome CNPJ Data da

inscrição
no COMAS-

SP

Assunto SAS Data de
entrega da

manutenção
da inscrição

Encaminhamento

492/2012-
SERV

Associação
Centro
Social

Brooklin
Paulista

61.863.825/0001-
24

14/12/2016 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Santo Amaro 2017 e 2020 A Comissão solicita
para que a OSC.
envie o registro
atualizado no
CMDCA-SP.

511/2012-
ORG

Movimento
Comunitário

do Jardim
São

Joaquim

50.996.198/0001-
83

12/10/2013 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

M’Boi Mirim 2017 e 2020 A Comissão solicita
para que a OSC.
envie o relatório

atualizado e plano
de ação, além da ata

de eleição e posse
da atual diretoria.

522/2012-
ORG

Centro de
Assistência
Social Santa
Terezinha

50.195.999/0001-
40

30/06/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Jaçanã/Tremembé 2017 e 2020 A Comissão solicita
para que a OSC.
envie o registro
atualizado no

CMDCA-SP e ata de
eleição e posse da

atual diretoria.
535/2012-

ORG
Grupo

Socorrista
Maria de
Nazaré

43.309.145/0001-
81

24/05/2013 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2018

Jabaquara 2018 A Comissão solicita
para que a OSC.
envie o registro
atualizado no
CMDCA-SP.

709/2012-
ORG

Núcleo
Assistencial
Bezerra de
Menezes -

NABEM

47.465.745/0001-
90

18/12/2014 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Vila Mariana 2019 A Conselheira
relatora irá

prosseguir com a
análise na próxima

reunião.
720/2012-

ORG
Centro de
Integração
Empresa

Escola - CIEE

61.600.839/0001-
55

10/05/2014 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Pinheiros 2017 e 2020 A Comissão solicita
para que a OSC.
envie o registro
atualizado no
CMDCA-SP.

723/2012-
ORG

Instituto
das Irmãs

Oblatas do
Santíssimo
Redentor

62.549.282/0001-
38

24/05/2013 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Santo Amaro/
Aricanduva

2017 e 2020 A Comissão solicita
para que a OSC.
envie a ata de

eleição e posse da
atual diretoria.



731/2012-
ORG

Instituto
Nacional de
Capacitação
e Educação

para o
Trabalho -

VIA DE
ACESSO

05.699.372/0001-
71

13/11/2014 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Sé 2017 e 2020 A Comissão solicita
para que a OSC.
envie o relatório

atualizado e plano
de ação, além da ata

de eleição e posse
da atual diretoria.

286/2012-
SERV

Associação
Cedro do
Líbano de
Proteção à

Infância

62.851.811/0001-
53

15/03/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2018

M’Boi Mirim 2018 A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de
deferimento.

499/2012-
ORG

Associação
Tia Marly

09.000.046/0001-
85

11/05/2013 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2019

Santana/Tucuruvi 2019 A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de
deferimento.

Encaminhamento: A Comissão encaminha para deliberação do plenário 01 processo de
solicitação de inscrição com proposta de deferimento e 02 processos de manutenção da inscrição
com proposta de deferimento.

2) Atendimento de Organização - agendado para às 14h
Observações e justificativas da Comissão: O ISBET teve o seu pedido de inscrição nº1011/2013-SERV
indeferido pela Resolução nº1005/2015 de 16/05/2015. A organização foi notificada do indeferimento e
do prazo de 30 dias para interposição de pedido de reconsideração, mas assim não o fez na ocasião.
A OSC. entrou com novo pedido de inscrição nº1360/2015-SERV, que foi indeferido pela Resolução COMAS-
SP nº1344 /2018 de 31/07/2018. Após notificação do indeferimento, a OSC. impetrou pedido de
reconsideração. O pedido de reconsideração então foi indeferido e o indeferimento da solicitação de
inscrição foi mantido, conforme consta na Resolução COMAS-SP nº1523/2019 de 26/11/2019, por não
atender os art. 3º, 4º, 6º, incisos III e V, e 9º das Resoluções do COMAS-SP nº528/2011 e nº1080/2016,
Resoluções do CNAS nº109/2009 e nº33/2011, e a Nota Técnica nº02/2017/DRSP/SNAS/MDS.
A organização solicitou por e-mail uma reunião com a CRI a fim de ser orientada sobre os critérios e
exigências para a inscrição no COMAS-SP, e assim possa providenciar o ingresso com uma nova solicitação
de inscrição à luz da Resolução COMAS-SP nº1080/2016. A OSC. também gostaria de apresentar o trabalho
realizado para a Comissão.
Encaminhamento: A Comissão orientou a organização a respeito dos procedimentos para a
solicitação de inscrição no COMAS-SP. Inclusive, sobre a Resolução do CNAS nº33/2011 e da Nota
Técnica nº02/2017/DRSP/SNAS/MDS. A OSC. irá providenciar os documentos à luz da Res.
1080/2016 e das demais normativas para ingressar com a solicitação de inscrição.

Coordenação: Maria Silvia Coviello Boscaino

Relatoria: Valéria Eloy da Silva Kovac/

Equipe Técnica da Secretaria Executiva do COMAS-SP



RELATO DA REUNIÃO DA CRI - 29/06/2021

Comissão Temática: Comissão de Relações Interinstitucionais - CRI.

Descrição: Reunião Ordinária CRI

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

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

Realização: VIRTUAL, por aplicativo

Dia: 29/06/2021 (terça-feira)   /  Horário: Das 09:00 às 12:00 horas

Conselheiros Presentes:

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

Poder Público: Edson Ribeiro da Silva, Luciano Santos Araújo.

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Marcos Antonio Muniz de Sousa

Poder Público: Valéria Eloy da Silva Kovac.

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira.

Poder Público: José Carlos Damasceno.

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela L. Bressani.

Convidados:

Pauta:
1) Ofícios demandados do CDA de 24/06

Observações e justificativas da Comissão: O CDA encaminha os seguintes ofícios recebidos para
apreciação e elaboração de resposta:
1.1) 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.
1.2) 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.
1.3) 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.
1.4) 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: A Comissão solicita para que a equipe técnica levante as informações
requeridas nos ofícios e faça o envio das respostas para os atores correspondentes.
Pelo levantamento da equipe técnica, as informações apuradas são as seguintes:
1.1) O serviço em questão ainda não possui inscrição no Conselho, estando em fase de
análise na equipe técnica do território (SAS).
1.2) São três OSCs. inscritas no Conselho que ofertam o serviço de residência inclusiva.
Todas não são conveniadas e ou não apresentam parceria com SMADS. Não há nenhuma
OSC. inscrita no Conselho que apresente convênio firmado e ou parceria celebrada com
SMADS para a oferta do serviço de residência inclusiva.
1.3) A organização está regularmente inscrita no Conselho, a inscrição é como programa,
e tem apresentado todo ano a manutenção dessa inscrição.
1.4) O serviço em questão ainda não possui inscrição no Conselho, estando em fase de
análise na equipe técnica da secretaria executiva.

2) Processos de solicitação de inscrição e de manutenção de inscrição
Observações e justificativas da Comissão: Análise dos processos de solicitação de inscrição e de
manutenção da inscrição.
A comissão analisou os processos das organizações que pleiteiam inscrição e das organizações
inscritas que solicitam a manutenção junto ao COMAS-SP. Os processos encontram-se no ponto
da comissão no Sistema Eletrônico de Informações - SEI da PMSP. 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 solicitação de inscrição:

Inscrição Nome CNPJ Data de
Entrada no
COMAS-SP

Assunto SAS Encaminhamento

1661/2020-
ORG

Associação
Comunitária
Amanhã para

Todos do
Parque Santo

Antônio

08.541.314/0001-03 13/02/2020 Solicitação de
Inscrição da
Organização

M’Boi Mirim O Conselheiro
terminará a
análise na

próxima reunião.

1555/2018-
ORG

Associação
Friendship

Circle

19.386.615/0001-26 08/11/2018 Pedido de
Reconsideração

do
Indeferimento
da Solicitação

de Inscrição da
Organização

Sé A Comissão
encaminha por

convidar a
organização para
uma reunião de
esclarecimentos.

1487/2017-
SERV

Congregação
da Santa Cruz

CCP

60.993.193/0001-50 29/11/2017 Solicitação de
inscrição de
SERVIÇO da
organização.

Lapa A Comissão
encaminha para

uma nova
manifestação da

SAS.
1488/2017-

SERV
Congregação
da Santa Cruz

CIE

60.993.193/0001-50 29/11/2017 Solicitação de
inscrição de
SERVIÇO da
organização.

Lapa A Comissão
encaminha para

uma nova
manifestação da

SAS.

Foram analisados os seguintes processos de manutenção da inscrição:



Protocolo Nome CNPJ Data da
inscrição

no COMAS-
SP

Assunto SAS Data de
entrega da

manutenção
da inscrição

Encaminhamento

91/2011-
ORG

Aldeia do
Futuro -

Associação
para a

Melhoria da
Condição da
População

Carente

74.137.126/0001-
49

20/04/2012 Manutenção
da inscrição

da
organização

de 2020

Jabaquara De
02/09/2020

a
30/04/2023

A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de

deferimento da
manutenção.

126/2011-
SERV

Congregação
das

Franciscanas
Filhas da

Divina
Providência

CCA "Centro
Comunitário
Santa Clara"

61.813.333/0001-
24

07/10/2011 Manutenção
da inscrição
do serviço

da
organização

de 2018

Lapa De
24/04/2018

a
30/04/2021

A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de

deferimento da
manutenção.

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 De
26/04/2019

a
30/04/2022

A Comissão
encaminha ao
plenário com
proposta de

deferimento da
manutenção.

222/2011-
ORG

Movimento
de Apoio a
Integração

Social - MAIS

51.201.002/0001-
80

27/03/2012 Manutenção
da Inscrição

da
Organização

de 2017 e
2020

Penha 2017 e 2020 A Comissão
solicita para que

a OSC. envie a ata
de eleição e

posse da atual
diretoria, registro

atualizado no
CMDCA, relatório

de atividades e
plano de ação
atualizados.

Encaminhamento: A Comissão encaminha para deliberação do plenário 03 processos de
manutenção da inscrição com proposta de deferimento.

3) Análise do recurso do cancelamento da inscrição nº1114/2013-ORG
Observações e justificativas da Comissão: Os Conselheiros Fábio e Vanessa fizeram a linha histórica
do processo e a apresentaram para subsidiar a Comissão quanto ao recurso do cancelamento da
inscrição impetrado pela OSC. Associação SOLIDARIEDANÇA de Arte e Cultura.
Encaminhamento: A Comissão encaminha como inclusão de pauta na plenária do período
da tarde a proposta de suspensão do cancelamento da inscrição até que o recurso seja
analisado e julgado pelo Conselho.
Atendendo ao art. 30 da Resolução nº1080/2016, a inscrição fica ativa até que o recurso
do cancelamento seja analisado pela CRI e este seja julgado pelo plenário. Além disso, a
proposta é de reabertura do prazo em 30 dias para que a organização possa complementar
o recurso, se assim desejar fazer. O processo também foi digitalizado e encontra-se no SEI,
podendo a OSC. ter acesso integral dos autos.

Coordenação: Maria Silvia Coviello Boscaino

Relatoria: Equipe Técnica da Secretaria Executiva do COMAS-SP



Anexo VI

RELATO DA REUNIÃO DA CPP - 01/07/2021

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: 01/07/2021 (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, Maria José Mota de Borba.

Poder Público: Fernando Lima A. Marques.

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Dulcinea Pastrello, Natanael de Jesus Oliveira.

Poder Público: Sylmara Andreoni Vettorello Ramires (em férias).

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira.

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados:

A reunião iniciou em segunda chamada às 09h30min, e a função de coordenação foi
assumida neste dia pela Conselheira Maria José Mota de Borba.
Pauta:

1) 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. A CPP iniciou as suas respostas e contribuições para as deliberações
na reunião de 17/06, e nesta data deu continuidade a partir da 4ª deliberação do terceiro
eixo.
Encaminhamentos: A CPP terminou de responder e de fazer as contribuições em todas
as deliberações que lhe estavam direcionadas pelo levantamento da CMCDC.
Assim, encaminha para CMCDC para contribuir no Conferir 2021.

2) Portaria 37/SMADS/2021 de 26 de maio de 2021
Observações e justificativas da Comissão: Considerando que a Resolução do COMAS-SP
nº1646/2020 de 08 de dezembro de 2020, 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 encaminhou ofício nº370/2021 solicitando informações atualizadas para SMADS a
respeito da publicação da Portaria sobre a temática. A Portaria nº37/SMADS/2021 saiu
publicada no Diário Oficial de 26/05/2021, e segue para o conhecimento da Comissão.

Fez-se leitura da Resolução aprovada pelo COMAS, leitura da Portaria e discussão sobre
quantidade de técnicos versus usuários, considerando a qualidade do atendimento aos
usuários.
Importante apontar que a ATA na qual foi pautada a alteração do RH dos Centros de
Acolhida, é extremamente suscinta e não apresenta o debate realizado que conduziu a
Resolução para aprovação
Solange, sugere que tenhamos como padrão, realizar discussão ampla quando se fizer
necessário debater a alteração de RH.

Encaminhamentos: A CPP definiu pelo envio de ofício para SMADS, questionando a
respeito da possibilidade de ser feita contratação de profissionais para complementar o
quadro quando houver 51 e 99 usuários.

3) Ofício nº1024/2021 - PAA nº093/18 - SISMP nº62.0522.0000152/2018-8 –
Objeto: “Acompanhamento de políticas públicas do Programa Primeira Infância no
município de São Paulo, no tocante ao que se refere à criança e ao adolescente”
Observações e justificativas da Comissão: O MPESP-PJIJ-CAP encaminhou em 20/05/2021
o ofício nº1024/2021 - PAA nº093/18 - SISMP nº62.0522.0000152/2018-8 - Objeto:
“Acompanhamento de políticas públicas do Programa Primeira Infância no município de
São Paulo, no tocante ao que se refere à criança e ao adolescente”. No ofício a Promotoria
de Justiça da Infância e da Juventude da Capital solicita ao Conselho informações
atualizadas sobre a apresentação do projeto do “Programa Criança Feliz” no Município e
a reprogramação da verba. O ofício e seus anexos foram encaminhados pela PJIJ por



correspondência em meio físico. Foram recebidos na sede do Conselho em 20/05/2021, a
Secretaria Executiva os digitalizou para disponibilizar aos Conselheiros.
Para contextualizar, a equipe técnica da Secretaria Executiva também identificou que o
PAA nº093/18 foi tratado em dois processos no SEI:
- SEI nº6024.2019/0000225-3 (Na inicial do processo o MP questionou SMADS sobre os
relatórios, a realização de seminários e reuniões, e as atas do Programa Criança Feliz. A
última tramitação corresponde ao encerramento do processo em 06/03/2019 proposto
por SMADS/COJUR);
- SEI nº6074.2019/0002136-6 (Na inicial do processo o MP questionou ao CMDCA sobre
conflitos do Programa Criança Feliz com os projetos patrocinados pelo FUMCAD. A última
tramitação corresponde ao encerramento do processo em 23/07/2020 proposto por
SMADS/COJUR).
Encaminhamentos: A CPP definiu por retomar esse assunto na próxima reunião, sendo
necessário o levantamento do histórico para fundamentar na elaboração da resposta do
Conselho ao MP.

4) Inclusão do Conselheiro José França
Observações e justificativas da Comissão: O Conselheiro solicita saber o andamento do
GT Assessoramento, sua recomposição, os produtos e do convite para a coordenadora vir
na CPP contextualizar a respeito dos trabalhos do grupo.
Encaminhamentos: Foi esclarecido que a coordenadora do GT reuniu o grupo da sua
gestão anterior e que este encontra-se fazendo um resgate do material produzido. O GT
será recomposto, já havendo indicações, e faltaria apenas o tema das Casas de Apoio
para ser trabalhado. Os produtos serão encaminhados para apreciação na CPP.

Devido ao adiantado do horário, a reunião foi encerrada às 12h10min, com consenso de
que as pautas remanescentes serão retomadas com prioridade na próxima reunião.
São as seguintes pautas:
- Política de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua;
- Plano de Ação da CPP.
E conforme definido neste dia, na próxima reunião serão retomadas as seguintes pautas:
- Ofício nº1024/2021 - PAA nº093/18 - SISMP nº62.0522.0000152/2018-8 - Objeto:
“Acompanhamento de políticas públicas do Programa Primeira Infância no município de
São Paulo, no tocante ao que se refere à criança e ao adolescente”.
- GT Assessoramento.

Coordenação: Maria José Mota de Borba

Relatoria: Maria José Mota de Borba



ANEXO VII

RELATO DA REUNIÃO DA CPP - 08/07/2021

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: 08/07/2021 (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, Maria José Mota de Borba, Natanael de Jesus Oliveira.

Poder Público: Fernando Lima A. Marques.

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Dulcinea Pastrello.

Poder Público: Sylmara Andreoni Vettorello Ramires (em férias).

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil: Saimon Leal Pereira.

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados:

Pauta:
1) Política de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua

Observações e justificativas da Comissão: Inclusão de pauta solicitada pela Conselheira a
respeito do PL que dispõe sobre a Política de Atenção a Crianças e Adolescentes em
Situação de Rua e na Rua.
Encaminhamentos: A Conselheira Cecília fará o levantamento e enviará os documentos
referentes a essa demanda para apreciação dos conselheiros.
O indicativo é que a matéria será retomada com prioridade na próxima reunião da CPP
22 ou 29/07.



2) Ofício nº1024/2021 - PAA nº093/18 - SISMP nº62.0522.0000152/2018-8 –
Objeto: “Acompanhamento de políticas públicas do Programa Primeira Infância
no município de São Paulo, no tocante ao que se refere à criança e ao adolescente”

Observações e justificativas da Comissão: O MPESP-PJIJ-CAP encaminhou em 20/05/2021
o ofício nº1024/2021 - PAA nº093/18 - SISMP nº62.0522.0000152/2018-8 - Objeto:
“Acompanhamento de políticas públicas do Programa Primeira Infância no município de
São Paulo, no tocante ao que se refere à criança e ao adolescente”. No ofício a Promotoria
de Justiça da Infância e da Juventude da Capital solicita ao Conselho informações
atualizadas sobre a apresentação do projeto do “Programa Criança Feliz” no Município e
a reprogramação da verba. O ofício e seus anexos foram encaminhados pela PJIJ por
correspondência em meio físico. Foram recebidos na sede do Conselho em 20/05/2021, a
Secretaria Executiva os digitalizou para disponibilizar aos Conselheiros.
Para contextualizar, a equipe técnica da Secretaria Executiva também identificou que o
PAA nº093/18 foi tratado em dois processos no SEI:
- SEI nº6024.2019/0000225-3 (Na inicial do processo o MP questionou SMADS sobre os
relatórios, a realização de seminários e reuniões, e as atas do Programa Criança Feliz. A
última tramitação corresponde ao encerramento do processo em 06/03/2019 proposto
por SMADS/COJUR);
- SEI nº6074.2019/0002136-6 (Na inicial do processo o MP questionou ao CMDCA sobre
conflitos do Programa Criança Feliz com os projetos patrocinados pelo FUMCAD. A última
tramitação corresponde ao encerramento do processo em 23/07/2020 proposto por
SMADS/COJUR).
Em 01/07 a CPP definiu por retomar esse assunto na reunião de 08/07, sendo necessário
o levantamento do histórico para fundamentar na elaboração da resposta do Conselho
ao MP e talvez pensar em resposta conjunta com CFO.
Encaminhamentos: A CPP definiu enviar ofício respondendo ao MPESP e informando-o
que SMADS fez um Plano de Ação que foi apreciado nas reuniões ordinárias da CPP de
29/04 e 13/05/2021 e nas reuniões conjuntas da CPP e CFO de 29/04, 13/05, 27/05,
10/06 e 24/06/2021.
O Plano de Ação para uso do recurso de Cofinanciamento Federal do Programa Criança
Feliz foi então aprovado pelo plenário em 29/06/2021, conforme consta na Resolução
COMAS-SP nº1731/2021.
As atas e as discussões supracitadas constam nos autos do SEI nº6024.2021/0002935-0.
Dito isto, esclarecer na resposta ao MP que o Conselho aprovou a reprogramação e a
parte financeira.

3) 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 n°412/21 encaminhado em 05/03/2021
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 atenção integral às mulheres e



adolescentes em situação de rua e/ou usuárias de álcool e/ou crack/outras drogas e seus
filhos recém nascidos”.
A CPP encaminhou o ofício nº318/2021 em 31/03 à SMADS, via SEI 6024.2021/0002425-
0, solicitando informações sobre a matéria e posicionamento da Pasta a respeito. A CPP
enviou também o ofício nº319/2021 em 31/03 ao MP informando de que foi solicitada a
manifestação da Pasta e pedindo a dilação do prazo em 60 dias, visto que o Conselho
aguarda a referida manifestação da Secretaria para subsidiar a resposta. O MP responde
que a dilação foi aceita.
Em 01/07/2021 o MP encaminha o Ofício nº 1421/21- PJIJD, no qual reitera o pedido ao
Conselho de informações a respeito de eventual discussão que tem sido realizada acerca
do conteúdo da Nota Técnica Conjunta Nº01 MDS/MSaúde/2016.
Prazo para o envio de resposta pelo Conselho: 30 dias
Encaminhamentos: A CPP definiu enviar ofício respondendo ao MPESP e informando-o
que não tem conhecimento de discussões desse teor.
Além disso, informar que foram solicitadas informações à SMADS sobre a Nota Técnica
nº01/2016/MDS/MSaúde para subsidiar a resposta do Conselho. Na solicitação, a CPP
consultou se a Secretaria tem o registro se nos serviços de SAICA há situações similares.
Entretanto, este Conselho não obteve resposta da Secretaria e não foi possível o debate.

4) PL alteração da Lei de Criação do COMAS-SP
Observações e justificativas da Comissão: Encontra-se em tramitação na Câmara um PL
de alteração da lei de criação do COMAS-SP, alterando o artigo que dispõe da composição
do Conselho para que a indicação dos conselheiros representantes do Poder Público passe
a ser feita por ato publicado do Prefeito.
Encaminhamentos: A Comissão obteve conhecimento da tramitação do referido Projeto
de Lei - PL nº435 na Câmara Municipal de São Paulo através da publicação no DOC-SP de
07/07/2021, p. 93.
A CPP avaliou ser importante solicitar a ampliação da discussão do PL e a abertura do seu
debate junto com a participação da Sociedade Civil.
A CPP definiu por enviar ofícios solicitando a ampliação da discussão do PL e a abertura
do debate com a participação da Sociedade Civil. Foram enviados ofícios para tais órgãos
e atores pelo SEI nº6024.2021/0006135-0:

a) Presidência da Câmara Municipal de São Paulo - of. 430;
b) Vereadores de São Paulo - of. 433;
c) SMADS/GAB - of. 431;
d) Ministério Público do Estado de São Paulo - of. 432.

O Conselheiro Fernando Lima A. Marques representante do Poder Público pela Secretaria
de Subprefeituras pede que seja registrado sua abstenção.

Inclusão Conselheira Maria Cecília: Traz a questão de aditamento de verba.
Observações e justificativas da Comissão: Consulta se precisa passar e ser aprovada pelo
Conselho quando se tratar de uma verba específica de uma atividade específica?
Encaminhamentos: A Conselheira Cecília manifestou dúvida sobre as oficinas a serem a
realizadas pelas parcerias, indagando se houve passagem para aprovação no COMAS,



não havendo certeza no momento. Foi solicitado levantamento do tema e inclusão de
pauta na próxima reunião da CPP para tratar a respeito.

Devido ao adiantado do horário, as pautas que ainda restavam não foram tratadas e a
sugestão da Comissão é por retomá-las na próxima reunião.

5) GT Assessoramento - Inclusão do Conselheiro José França
Observações e justificativas da Comissão: O Conselheiro solicita saber o andamento do
GT Assessoramento, sua recomposição, os produtos e do convite para a coordenadora vir
na CPP contextualizar a respeito dos trabalhos do grupo.
Foi esclarecido que a coordenadora reuniu o grupo da sua gestão anterior e que este
encontra-se fazendo um resgate do material produzido.
Os produtos serão encaminhados para apreciação na CPP.
Encaminhamentos: Conforme esclarecido, a CPP aguarda o envio dos materiais pelo GT.

6) Plano de Ação da CPP
Observações e justificativas da Comissão: A Comissão definiu por reservar um tempo nas
reuniões para prosseguir com a análise iniciada do seu plano de ação, a fim de finalizar o
cronograma das ações e as estratégias de operacionalização para cada meta.
Encaminhamentos: Retomar na próxima reunião.

Coordenação: Maria José Mota de Borba

Relatoria: Fernando Lima A. Marques



ANEXO VIII

RELATO DA REUNIÃO DA CPP - 15/07/2021

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: 15/07/2021 (quinta-feira)   /  Horário: 09:00 horas às 12h30min

Conselheiros Presentes:

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

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

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Dulcinea Pastrello, Solange Cristina Castro Sampaio, Saimon Leal Pereira.

Poder Público:

Ausências Não Justificadas:

Sociedade Civil:

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Marcela Luchetta Bressani

Convidados:

Pauta:
1) Política de Atenção a Crianças e Adolescentes em Situação de Rua e na Rua

Observações e justificativas da Comissão: Inclusão de pauta solicitada pela Conselheira a
respeito do PL 253/2021 que dispõe sobre a Política de Atenção a Crianças e Adolescentes
em Situação de Rua e na Rua.
Foi feito o levantamento e envio dos documentos para apreciação dos conselheiros.
Cecília informa que esta em discussão a PL 253/21 e anteriormente Darlene
acompanhava a discussão, sendo que Cecília também participou de algumas reuniões em
2021 e avalia importante nossa participação.



Natanael, essa discussão deveria estar no GT Criança/Adolescente, mas como o GT não
está funcionando então temos que definir quem irá acompanhar
Maria Mota, quando iniciou essa discussão? Quem a está fomentando?
Cecília, informa que iniciou com um grupo da PUC, contudo, depois a discussão se
perdeu, sendo que agora retornou e a PL está na Câmara.
Natanael, o material foi apresentado no COMAS, temos resolução aprovada que cria e
compõe o GT.
Encaminhamentos: Convite ao Grupo que está realizando a discussão e aos autores do
documento: Subsídios para a elaboração da Política Municipal de atenção a crianças e
adolescentes em situação de rua e na rua da cidade de São Paulo. Estender o convite aos
integrantes do GT Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes - PPCA e demais atores
envolvidos na temática. Reunião CPP de 22/07 ou 29/07, conforme agenda disponível
dos convidados

2) Aditamento de verba para o serviço de Centro de Acolhida Especial para Idosos -
CAEI.

Observações e justificativas da Comissão: A Conselheira Maria Cecília consulta se precisa
passar e ser aprovada pelo Conselho quando se tratar de uma verba específica de uma
atividade específica. A respeito das horas oficinas, onde estaria regulamentada.
Em 08/07/2021 a Comissão sugeriu para que a Conselheira pudesse trazer o seu termo
de aditamento e este servir de exemplo e subsidiar a análise da questão.
Após discussão e pesquisa, identificou-se que foi aprovado reprogramação de verba
federal com Plano de Ação através de Resolução.
Portaria 45/SMADS/21 aponta o acréscimo da verba a destina para oficina.
As portarias nem sempre são claras e nem todos acessam o Diário Oficial. Identificou-se
a necessidade de ampliar a comunicação junto as OSCs, e serviços quando aprovada
reprogramação de verba que a cada uma se destine, a fim de informa-las evitando
dúvidas.
Tanto o COMAS quanto SMADS devem primar por essa comunicação.
Em meio a discussão, identificou-se que SMADS não cumpriu o artigo 4º da Resolução
1657/2020.
Precisamos ainda, monitorar os planos e resoluções aprovadas no COMAS.

A falha em nossa comunicação não publiciza nosso trabalho, e por falta de maior
transparência podemos ter uma avaliação errada.

No plano da CPP precisamos discutir a comunicação, como ampliar e melhorar

Discutimos sobre a plenária da Câmara Municipal na qual a PL 435/21 foi discutida, com
falas de alguns vereadores que apresentaram uma compreensão do trabalho do COMAS
aquém do que é de fato, bem como, nos desqualificaram e a necessidade de esclarecer
nosso trabalho e responder as falas errôneas.

Encaminhamentos: Envio de ofício para a SMADS solicitando esclarecimentos a respeito
do cumprimento do art. 2º da Resolução COMAS-SP nº1657/2020 de 08 de dezembro de



2020, que aprovou a reprogramação do Plano de Ação Emergencial de Verbas Federais -
Dezembro de 2020, com repasse emergencial de recursos federais ao Município de São
Paulo, bem como a reprogramação dos recursos. O Plano está regulamentado na Portaria
45/SMADS/2020.

3) Plano de Ação da CPP
Observações e justificativas da Comissão: A Comissão definiu por reservar um tempo nas
reuniões para prosseguir com a análise iniciada do seu plano de ação, a fim de finalizar o
cronograma das ações e as estratégias de operacionalização para cada meta.
Considerando o tempo insuficiente não nos aprofundamos na discussão do plano,
contudo, consensuamos que sem estratégias não temos como monitorar nossas ações.
E após detalhá-lo, encaminharemos a SMADS para evitar desgastes desnecessários, uma
vez que algumas de nossas ações dependem de respostas da secretaria.
Encaminhamentos: Reservar a próxima reunião da CPP para a finalização do
detalhamento desse plano.

Coordenação: Sylmara Andreoni Vettorello Ramires

Relatoria: Maria José de Mota Borba



ANEXO IX

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CMCDC - 05/07/2021

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: 05/07/2021 (segunda-feira) / Horário: 13h30

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: José Benedito França, Maria Cecilia H. M. Apostolopoulos,
Solange Cristina Castro Sampaio

Poder Público:

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Antônio Alexandre de Andrade Patto

Poder Público: Rosier Batista Custodio

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Max Nicola Gonçalves Lúcio,
Graziella de Mattos Lima

Convidados: Douglas Gualberto Carneiro (Secretário Adjunto de SMADS),
SMDHC, Allan Carvalho (FAS), Geraldo Brito (FAS)

Pauta: Sugestão de inversão e inclusão de Pauta
A coordenadora Cecilia deu inicia a reunião saudando a Todos e abre as falas o Secretaria
Adjunto Douglas sugere Inclusão e inversão de Pauta a Apresentação da Proposta de
Cronograma Para as Conferencias foi colocado e a Comissão acatou a sugestão

4) Apresentação da Proposta de Cronograma da Conferencia
Objetivo/ Justificativa: A Secretaria Executiva elaborou esboço de cronograma com os passos a
serem executados e com estimativa de prazos para sua execução, para análise da Comissão.
A secretaria executiva começou a apresentação e após a explanação de alguns temas foi
solicitado que façamos o Cronograma após a resposta da possibilidade do uso
Plataforma solicitada para ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,
sugerido o aguardo anterior até dia 09 de Julho. Tendo em vista o feriado, a comissão fez
uma dilação de prazo para aguardo da resposta até dia 15 para definição de quais
estratégias adotaremos ou sugerimos ao Pleno do Conselho, foi também acordado de
quando houver o debate ou definições que compete a Comissão ser informado a
Comissão e solicitado o acompanhamento pela Coordenação da Comissão ,a Secretaria
Executiva justificou que foi feito um esboço do Cronograma levando em Consideração a



necessidade de data para elaboração dos ofícios de  solicitação de dilação de prazo para
o CONSEAS e o CNAS das Deliberações da  Conferencias, sem o cronograma fica inviável
o encaminhamento, Douglas relata que tem o plano A que seria a utilização da
Plataforma cedido pelo  Ministério, Plano B propor a Criação de uma plataforma no
Termo de Referência e o Plano C utilizar plataformas já existente como por exemplo
ZOOM  e outras já existente, a Comissão se mostrou apreensiva pois o único Plano no
ponto de vista da Comissão é o uso da Plataforma cedida pelo Ministério, pois para o
Termo de Referência não teremos tempo hábil para esta criação de Plataforma e o plano
C inviável tendo em vista que não é um ambiente seguro para realização de uma
Conferencia Deliberativa de estrema  relevância  ,Douglas pede licença para se ausentar
da reunião.

5) Roteiro metodológico
Objetivo/ Justificativa: Finalizar o roteiro metodológico da XIV Conferência Municipal de
Assistência Social.
Encaminhamento: Secretaria Executiva ficou de fazer ajustes levando em consideração
o que foi apresentado pelo Lucas do CNAS e apresentará,  na próxima reunião do dia 07,
para o fechamento da metodologia .

6) Ofícios ao CONSEAS e CNAS solicitando dilação de prazo
Objetivo/ Justificativa: Estender o prazo para a realização das conferências regionais e municipal,
até setembro.
Encaminhamento: Secretaria Executiva elaborará os ofícios ao CONSEAS e CNAS
solicitando dilação de prazo por 40 dias e encaminhara para referendo da Comissão.

7) Conferir
Objetivo/ Justificativa:
- Apresentação das respostas dos formulários – Organizações
Encaminhamento: Foi realizado a Apresentação dos dados respondido pelas
Organizações da etapa do Conferir.

8) Preparativos para Reunião com o Participe+ na quarta-feira, 07/07/2021
Encaminhamento:

9) Elaboração e discussão do Termo de Referência
Objetivo/ Justificativa: Termo de Referência para contratação de empresa para realização da
conferência virtual.
Encaminhamento: Próxima Reunião

10) Resolução de lançamento da XIV Conferência
Objetivo/ Justificativa: Propor resolução para ser aprovada em plenário
Encaminhamento: Próxima Reunião

Coordenação: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos

Relatoria: Solange Cristina Castro Sampaio



ANEXO X

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CMCDC -07/07/2021

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: 07/07/2021 (quarta-feira) / Horário: 13h30

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: José Benedito França, Maria Cecilia H. M. Apostolopoulos, Solange
Cristina Castro Sampaio

Poder Público:

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Antônio Alexandre de Andrade Patto

Poder Público: Rosier Batista Custodio

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Max Nicola Gonçalves Lúcio,
Graziella de Mattos Lima

Convidados: Allan Carvalho (FAS), Geraldo Brito (FAS)

Pauta:
1) Participe Mais

Objetivo/ Justificativa: Alinhar inserção do Conferir na plataforma digital
Encaminhamento: Enviar para o Participe Mais as respostas do conferir até dia 15 de
julho para dar tempo de inserir na plataforma.

2) Roteiro metodológico
Objetivo/ Justificativa: Finalizar o roteiro metodológico da XIV Conferência Municipal de
Assistência Social.
Objetivo/ Justificativa:
Encaminhamento: Devido a não resposta da concessão da Plataforma do Governo
Federal inviabilizando o termino da metodologia.

3) Resolução de lançamento da XIV Conferência
Objetivo/ Justificativa: Propor resolução para ser aprovada em plenário
Encaminhamento: Para próxima Reunião

4) Calendário COC
Objetivo/ Justificativa: Calendário da COC para agosto
Encaminhamento: Próxima Reunião Ordinária da Comissão

Coordenação: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos

Relatoria: Solange Cristina Castro Sampaio



ANEXO XI

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CMCDC -16/07/2021

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: 16/07/2021 (Sexta-Feira / Horário: 13h30

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil: José Benedito França, Maria Cecilia .M .Apostolopaulos,
Solange Cristina Castro Sampaio

Poder Público: Rosier Custódio

Ausências Justificadas:

Sociedade Civil: Alexandre Patto

Poder Público:

Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Max Nicola Gonçalves Lúcio,
Graziela de Mattos Lima, Gessiane Sayuri

Convidados: Allan Carvalho (FAS) , Geraldo ( FAS)

Pauta:
1) Andamento da solicitação da Cessão da Plataforma do Governo Federal do

Ministério da Cidadania e Mulher com o TI do Ministério.

Encaminhamento: Reunião com Ministério para alinhamento do uso da Plataforma
2) Participe Mais

Objetivo/ Justificativa: Preenchimento do formulário a ser enviado à ferramenta da plataforma
para o conferir
Encaminhamento: Secretaria executiva fara um pré preenchimento e trará para
validação da comissão para validação foi ampliado o prazo para os autores responder até
dia 21 de junho,

3) Roteiro metodológico
Objetivo/ Justificativa: Finalizar o roteiro metodológico da XIV Conferência Municipal de
Assistência Social.



Encaminhamento: Secretaria executiva copilara a proposta da comissão com
apresentação do Lucas e trará na próxima reunião dia 16.

4) Termo de Referência
Objetivo/ Justificativa: Documento para contratação de empresa para a realização da XIV
Conferência
Encaminhamento: Secretaria Executiva trará a proposta apresentada pela Mariana da
SMADS com as propostas da comissão na próxima reunião extraordinária dia 16

5) Calendário COC
Objetivo/ Justificativa: Calendário da COC para agosto
Encaminhamento: ficou para a próxima reunião ordinária da comissão

6) Oficio MP Sobre andamentos da Preparação Confere Ofício Eletrônico
PJDH-IS Nº 366/2021-JM

Encaminhamento: Enviar oficio solicitando dilação de prazo por 10 dia

Coordenação: Maria Cecília H. M. Apostolopoulos

Relatoria: Solange Cristina Castro Sampaio



ANEXO XII

RELATO DIA 08 DE JULHO

GT para a preparação de seminário e audiência pública em decorrência da
revisão da IN nº03/SMADS/2018. (GT IN 03)

Nome da Comissão: GT IN 03
Local: Sede do Conselho Municipal de Assistência Social – COMAS/SP
Endereço: Praça Antonio Prado, nº 33 – 12º andar
Dia: 08/07/2021 Horário 13:30Hs.
Realização: virtual, por meio de aplicativo.

Conselheiros Presentes:

Sociedade Civil. Dulcinéia Pastrello, José Benedito França

Poder Público: Regina Célia da Silveira Santana
Assessoria Técnica (Secretaria Executiva): Max Nicola Gonçalves Lucio
Membros. Convidados: Solange Cristina Castro Sampaio (SITRAEMFA), Maria
Aparecida Nery da Silva (SITRAEMFA), Rose Ferreira Costa Rocha (FEBAS)

Pauta:
1) Indicação de r Coordenação e Relatoria do GT

Objetivo/ coordenação e Relatoria do GT da IN 03

Encaminhamentos da Comissão: Foi retirado a coordenação ficou com
Dulcineia Pastrelo e Relatora Solange Sampaio

2) Cronograma do GT

Objetivo/ Justificativa: Fazer o Cronograma do GT da IN 03

Encaminhamento: Reuniões 12,19 e 26 de julho as  14:00

Coordenação: Dulcineia Pastrello

Relatoria: Solange Cristina Castro Sampaio


